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MONETAIRE EVOLUTIE

Na een tijdsverloop van meer dan twee jaren is het thans
mogelijk een ruimeren kijk te hebben op de geldsaneeringsmaat-
regelen die dadelijk na de bevrijding werden genomen.

Ten gevolge van de onvoorziene verlenging der vijandelijkheden
in de onmiddellijke nabijheid zijner grenzen en op eigen grondgebied
gedurende de jaren 1944 en 1945, zag België er zich toe genoodzaakt
in het raam van de overeenkomsten voor onderlinge hulpverleening
een naar verhouding zeer groote bijdrage in de gemeenschappelijke
oorlogsinspanning der Geallieerden te leveren, zoowel in den vorm
van goederen- en dienstprestaties als van voorschotten in gereed geld.

Deze ongunstige omstandigheid was oorzaak van een snelle
uitbreiding van het geldvolume, alsmede van een vertraging van den
invoer, waarop gerekend werd voor het herstel der binnenlandsche
1)roductie. In enkele maanden tijds - van October 1944 tot
Juni 1945 - steeg het bedrag der nieuwe bankbiljetten in omloop
met ruim fr 35 milliard; anderzijds ondergingen loonen en prijzen
een krachtigen opwaartsehen druk.

Deze niet te voorziene wending, die aan exceptioneele factoren
was toe te schrijven, kon gelukkigerwijze de fundamenteele resultaten
van de geldsaneering niet in gevaar brengen. Dit bleek duidelijk toen
de toestand meer normale verhoudingen ging aannemen.

De psychologische terugslag van de blokkeeringsmaatregelen had
inderdaad een atmosfeer geschapen, waardoor de drukking der op
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inflatie gerichte krachten, die zich sinds nagenoeg vijf jaren hadden
opgehoopt, op een doeltreffende wijze kon worden bestreden.

In het tweede halfjaar van 1945 konden reeds de eerste gunstige
teekenen van verbetering waargenomen worden. Op dit tijdstip werd
het mogelijk, dank zij het beëindigen der vijandelijkheden in Europa,
den zwaren last der krijgsverrichtingen op 's lands economie te
verzachten. De invoer van levensmiddelen en grondstoffen was van
doorslaggevende beteekenis voor het op dreef brengen der industrieele
bedrijvigheid.

De gevolgen dezer aanvankelijk nog geringe verbetering kwamen
weldra tot uiting in een vertraging van het tempo der bankbiljetten-
uitgifte, waarvan de gemiddelde aangroei per maand terugliep van
fr 3.072 millioen tijdens het eerste halfjaar tot fr 2.043 millioen
gedurende het tweede semester van 1945. Zulks ging gepaard met
een aanzienlijk sterkere daling der voorschotten van de circulatiebank
aan den Staat : terwijl de toeneming der voorschotten van de Bank
aan de Schatkist van Januari tot Juni 1945 gemiddeld fr 2.397 mil-
lioen per maand bereikte, bedroeg ze gedurende het laatste halfjaar
nog slechts fr 143 millioen per maand.

Dit redres werd aanmerkelijk sterker in den loop van 1946, in
welk jaar het saneeringsplan verder methodisch ten uitvoer werd
gelegd. De normale werking van den monetairen en financieelen
kringloop werd hersteld. Voorts werd een krachtige inspanning
geleverd met het oog op de saneering van de overheidsfinanciën.
Ten gevolge van de substantieele verhooging van de productie en de
verbetering in 's lands voorziening verzwakte de spanning tusschen
prijzen en loonen en verbeterde de distributie der goederen. Ten slotte
maakten de verkregen deviezen ter betaling van de prestaties in het
kader van de Lend-Lease overeenkomst een snelleren invoer mogelijk
van producten van eerste noodwendigheid en van grondstoffen voor
de industrie.

** *
Op wetgevend gebied werd de laatste etappe afgelegd der

definitieve afrooming van de tijdens. de oorlogsjaren opgehoopte
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koopkracht met de goedkeuring, in October 1945, der wetten waarbij
de geblokkeerde 60 pCt der monetaire tegoeden per 1 Januari 1946
werd omgezet in een langloopende leening en een reeks speciale
belastingen (kapitaalsheffing, belasting op de oorlogswinsten en
belasting op de leveringen aan den vijand) werden ingevoerd,
waarvan de opbrengst bestemd is tot terugbetaling van de Munt-
saneeringsleening C). De invordering dezer exceptioneele belastingen
begon in den loop van het jaar. Aldus werd een bedrag van
fr 13.224 millioen geïnd waarvan ca. fr 10.013 millioen door middel
van effecten der Muntsaneeringsleening werden afgedragen, terwijl
de resteerende fr 3.212 millioen in baargeld en andere middelen
werden vereffend. Overeenkomstig de beschikkingen van de wet deed
de Staat twee gedeeltelijke stortingen op een rekening ad hoc bij de
Nationale Bank voor een totaalbedrag van fr 1.735 millioen, bestemd
tot inkoop der effecten van de Muntsaneeringsleening. Voor de eerste
maal uitgevoerd krachtens ministerieel besluit van 17 October 1946 C)
bedroeg die inkoop fr 3.330 millioen per 31 Januari 1947. Aldus werd
het laatste stadium van het saneeringsplan, met name de definitieve
liquidatie der geblokkeerde geldmiddelen, ingezet.

Om daarenboven de structuur van 's lands geldwezen nog te
verstevigen door een uitbreiding van het giraalgeldvolume, werd bij
de wet van 14 October 1945 C) betreffende de geblokkeerde of
tijdelijk onbeschikbare tegoeden, machtiging verleend om de tijdelijk
onheschikbare 40 pCt der bij de banken en andere financieele
instellingen neergelegde oude biljetten over te boeken op tijdelijk
onbeschikbare depositorekeningen die door de betrokken instelling
ten name van den depositohouder geopend werden. Deze omzetting
van biljettenrekeningen in depositorekeningen werd per 1Januari 1946
verwezenlijkt ..

Gelijkloopend daarmede werd de politiek van vrijlating der
tijdelijk ortbeschikbare tegoeden verder gevolgd overeenkomstig de

(1) « Belgisch Staatsblad» van 28 October 1945, .blz. 7245, 7247, 7252 en 72GO.
(2) « Belgisch Staatsblad » van 20 October 1946, blz. 8703.
(3) « Belgisch Staatsblad» van 28 October 1945, blz. 7247.
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principes van in den beginne vastgelegd. Het Comité voor Deblocage
hield rekening met de behoeften der industrieelc en commercieele
ondernemingen. Daarenboven werden deblokkeeringen van socialen
aard in ruime mate toegekend. Het gezamenlijk bedrag der vrij-
latingen, die in 1946 door het Comité werden toegestaan, beliep
fr 2.027 millioen. Sedert de toepassing der blokkeeringsmaatregelen
werden in totaal fr 5.433 millioen vrijgegeven, waarvan fr 1.665 mil-
lioen voor de industrieele, commercieele en ambachtsbedrijven en
fI" 1.218 millioen voor oorlogsgetroffenen. Daarenboven kromp het
volume der tijdelijk onbeschikbare tegoeden verder in ten gevolge
van hun aanwending bij de belastingafdragingen.

Aldus werden de bij de banken, den postchèque- en girodienst en
de overige credietinstellingen bestaande tijdelijk onbeschikbare
tegoeden, die einde 1944 fr 36,4 milliard en einde 1945 fr 20 milliard
beliepen, in 1946 met meer dan fr 7 milliard verminderd. Per einde
December 1946 stonden ze derhalve nog voor ca. fr 12,8 milliard
(voorloopig schattingsgetal) te boek. Hieruit blijkt dat einde 1946
nagenoeg twee derden van de aanvankelijk bestaande tijdelijk onbe-
schikbare tegoeden werden vrijgegeven. Bij uitblijven van algemeene
deblokkeeringsmaatregelen laat het tempo, waarin deze tegoeden
worden opgeslorpt, aldus hun algeheele verdwijning· in een vrij
nabije toekomst voorzien.

** *
Een andere doorslaggevende factor voor de monetaire stabiliteit

ligt in de verbetering' van de openbare financiën.

Volgens de voorloopige balansen der laatste twee begrootings-
jaren werd het tekort van de algemeene begrooting, dank zij zekere
besnoeiingen der uitgaven en een belangrijke verhooging der belasting-
ontvangsten, teruggebracht van f1' 35.459 millioen in 1945 tot
fI' 12.475 millioen in 1946.

Hoewel de uitvoering' van de zeer deficitaire begrooting van
1945 tijdens het grootste deel van het kalenderjaar werd voortgezet,
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verkreeg de Schatkist in terugbetaling van vroeger verstrekte voor-
schotten aanzienlijke bedragen, hetzij wegens betaling van goederen
die door de economische zendingen werden ingevoerd of deel
uitmaalden van de « surplus stocks », hetzij ten gevolge van terug-
stortingen door de Geallieerden.

De ruimere kaspositie van de Schatkist kwam tot uiting in een
inkrimping van de Staatsschuld die, afgezien van de Muntsaneerings-
leening, teruggebracht werd van fr 224.822 rnillioen einde 1945 tot
Ir 220.290 millioen einde 1946.

Het gezamenlijk bedrag del' voorschotten van de Bank aan den
Staat in denvorm van certificaten A (eigen rekening en Dienst voor
Onderlinge Hulpverlecning] en C (soldij del' geallieerde legers) steeg
van fr 41.196 miIlioen einde 1945 tot fr 48.104 millioen een jaar
later. Deze toeneming, in absolute getallen, was evenwel geenszins
het gevolg van nieuwe stortingen door de Bank ten behoeve van de
Schatkist; zij vond uitsluitend plaats in de maand Januari, tijdens
dewelke het bezit der Bank aan certificaten A met fr 8.634 millioen
vermeerderde. Deze buitengewone toeneming der voorschotten in
Januari dient echter nagenoeg geheel toegeschreven aan regularisaties
en overboekingen in verband met de nitvoeringsmodaliteiten van het
geldzuiveringsplan C).

Afgezien van den buitengewonen aard die het verloop tijdens de
maand Januari kenmerkte, verminderde het totaalbedrag der voor-

(') Krachtens de wet van 11; October :191,,5, waarbij <le geblokkeerde tegocrlen werden omgezet in
een Muntsaneeringsleening en de tijdelijk onbeschikburo biljettenrekeniugen in depositorekeningen bij
de betrokken instellingen, werd de Staatsschuld tegenover de Nationale Bank eenerzijds verminderd met
het bedrag der speciale tijdelijk onbeschikbare « biljetten »-rekeningen bij de betrokken instellingen
- waarvoor de Staat Schatkistcertificaten als tegenwan l'de aan de ba.nkeu overdroeg - en anderzijds
vermeerderd tot beloop van de terugbetaling door den Staat nun de financieele instellingen der
Schatkistcertificaten toegekend wegens de omzetting cler gel>lokkeerde « deposito »-rekeningen in
obligaties van cle Muntsaneeringsleening. Deze verschillende operaties kwamen tot uitdrukking in een
netto-vermeerdering van het bezit van de Bank aan certificaten A tell beloope van fr. 8.312 millioen,
welk bedrag juist gelijk is aan de vermindering der Schatkistr-ertificaten in het bezit cler particuliere
banken: het absoluut bedrag der vlottende Staatseehuld werd aldus in geenen deele beïnvloed door
deze verrichtingen van zuiver boekhoudkundigen aard in verband met de eindregeling der geblokkeerde of
tijdelijk onbeschikbare biljetten. en depositotegoeden. Evenmin hadden deze overboekingen invloed op
den monetuiren toestand, daar de toeneming van de voorschotten der Bank aan den Staat alleen tot
gevolg had een vervanging van een vroegere schuld tegenover de purticuliere banken door een nieuwe
schuld tegenover de Bank. De tegenwaarde van de vermeerdering der voorschotten in certificaten
A komt inderdaad voor onder de passiva van de Bank op een speciale rekening, die krachtens artikel 9
van <le wet van 14. October ]945 betreffende de geblokkeerde of tijdelijk onbeschikbare monetaire
tegoeden, op naam van de Schutkist werd geopend ell waarop de resultaten der verschillende over-
boekingen eu regulurisaties in verband met de regeling van deze tegoeden gecentraliseerd zijn.
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schotten van de Bank aan den Staat van einde Januari op einde
December 1946 van fr 49.830 millioen tot fr 48.104 millioen, hetzij
met fr 1.726 millioen; deze cijfers wijzen op een teekenenden
ommekeer van den toestand van het eene jaar op het andere.

De vermindering in den loop van het jaar van de certificaten C
van fr 5.704 millioen tot fr 1.032 millioen, hetzij met fr 4.672 mil-
lioen, was een gevolg van de terugstortingen der voorschotten voor
de uitbetaling der soldij aan de geallieerde legers.

De abnormale bewegingen in Januari buiten beschouwing
gelaten, daalde het bedrag der eertificaten A per einde Juni met
fr 1.379 millioen t.O.V. einde Januari, waarna het in den loop der
volgende maanden met fr 4.324 millioen vermeerderde.

Gelijkloopend daarmee verminderden de Schatkistcertificaten lil

het bezit der particuliere banken met zoowat fr 1.900 millioen tijdens
het eerste halfjaar en met ca. fr 1.800 millioen van Juli tot November.

Het is een onmisbare vereischte dat het budgetair redres in 1947
krachtdadig' worde voortgezet. Samen met een verruiming van de
kapitaalmarkt, die zich wellicht zal voordoen zoodra de algemeene
verhoudingen een voldoende stabiliteit gaan vertoonen, moet zulks
het den Staat mogelijk maken zijn behoeften te dekken door uitgifte
van leeningen met halflangen of langen looptijd, om, zooals in 1946,
ieder nieuw beroep op de voorschotten der Bank te vermijden.

** *
De ommekeer in de monetaire evolutiedie zich omstreeks het

einde van 1945 afteekende had spoedig zijn terugslag op de meeste
credietmarkten en reageerde welhaast op de algemeene voorwaarden
van de economische bedrijvigheid.

De uitzetting van de chartaalgeldcirculatie, die in 1945 gelei-
delijk vertraagde, werd practisch tot staan gebracht omstreeks het
einde van het eerste kwartaal van 1946. Van toen af vertoonde de
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bankbiljettencirculatie, afgezien van de normale maandschommelingen,
een groote stabiliteit en zelfs een tendens tot inkrimping.

Deze stabiliteit van de geldcirculatie houdt verband met de uit-
breiding der economische bedrijvigheid, het prijs- en loonpeil, het
deficit van de handelsbalans, de aanvulling der bedrijfsvoorraden en
der huishoudelijke reserves, alsmede met de gewone en buitengewone
belastingen. Onder inwerking van deze verschillende factoren was een
inkrimping der beschikbare middelen op de diverse geld- en kapitaal-
markten onvermijdelijk.

Op de geldmarkt was de spanning gering.

Hetzelfde gold voor het bankcrediet. Dank zij een vermindering
van het overheidspapier in hun bezit, konden de banken hun crediet-
verstrekking aan industrie en handel uitbreiden. In den loop der eerste
drie kwartalen van 1946 nam het bedrag der door de banken aan de
overheid verstrekte voorschotten af met fr 3.377 millioen, dan
wanneer de gezamenlijke bankcredieten in den vorm van handels-
disconto, voorschotten in rekening-courant, prolongaties en beleenin-
gen op effecten toenamen van fr 10 milliard tot fr 14 milliard, hetzij
een vermeerdering van fr 4 milliard na deze van fr 5.396 millioen die
reeds sedert de bevrijding tot einde December 1945 werd genoteerd.

Ter wille van de geldstabiliteit was het nochtans van belang

dat dit proces geen buitensporige afmetingen zou aannemen. Hiertoe
werd van Februari 1946 af door de Bankcommissie een reeks
schikkingen genomen, waarbij aan de banken werd opgelegd een
bepaald percentage van hun deposito's, nI. 50 tot 65 pCt, in Schatkist-
certificaten te beleggen. Aldus werd het gevaar geweerd van een
overmatige uitzetting van het hankcrediet, die het nauwelijks hersteld
monetair evenwicht kon in het gedrang brengen.

De redresmaatregelen deden hun weerslag op de kapitaalmarkt
gevoelen : de bedrijvigheid ter beurze en op de emissiemarkt verslapte,
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terwijl de noteeringen van aandeelen en obligaties, met inbegrip der
Staatsfondsen, een dalende tendens te zien gaven.

Deze evolutie gaf aanleiding tot een stijging van de rente op
langen termijn, inzonderheid tijdens het tweede halfjaar; het netto-
rendement der obligaties van industrieele en handelsvennootschappen
steeg van 4,43 pCt. begin Januari en van gemiddeld 4,48 pCt tijdens
het eerste halfjaar tot 4,65 pCt einde December en tot gemiddeld
4,60 pCt tijdens het tweede halfjaar.

Er zij evenwel op gewezen dat het gezamenlijk volume der
omloopende betaalmiddelen tijdens het jaar niet verminderde.
Inderdaad, zooals onderstaande tabel duidelijk aantoont, vermeerderde
de gezamenlijke circulatie van chartaal- en giraalgeld van fr 134,8 mil-
liard begin Januari tot fr 149,3 milliard begin December, hetzij voor
de eerste elf maanden van het jaar, met een netto-bedrag van

Verloop van de gezamenlijke geldcirculatie
(millioenen franken)

Begiu maund
'foia.a.1

19i6 Jan ua ri

Februari

1 2 I a ~ 1 + 2 '1 5 G 7 ~ B tot e~~~~~~~~~--"--~----'--------'------'--~-_ ...._----~._._. __ .._-~----
I

Maart

April

Mei

Juni

Juli .

Augustus

September

Oct ober

November

December

71.975

73.062

73.570

73.673

73.122

73.226

73.205

72.480

72.251;

72.273

72.382
72.502

6.8W
G.7G8

6.683

6.568

6.452

6.475

6.298

6.290

(;.306

6.207

6.102

5.856

78.815

79.830

80.253

80.241

79.574

79.701

79.503

78.770

78.560

78.480
78.1;8/,
78.358

3.129

3.152

2.919

3.200

3.153

2.859

4.359

4.498

4.990

4.797

~.954

5.868

17.716

20.826

21.420

18.503

21.096

18.740

20.597

~Li.122

19.266

20.397

20.540

21.183

35.137

36.027

36.233

36.767

38.369

39.350

39.777
3g.917

40.942

H.7l6
43.337

43.895

134.797

139.835

140.825

138.711

142.192

140.650

144.236

143.307

143.758

JA5.390

147.315

149.304

(1) De stijging der dadelijk opvraagbare tegoeden bij de banken is geen trouwe weergave van
Ile ner to-vermeerderiug der deposito's. Zij is grootendeels bet. gevolg van de overboeking van tijdelijk
oubeschikbnrn op vrije rekeningen. Zoo werden de tijdelijk onbeschikbare rekeningen van einde
December :l9~·5 op einde November 1(,)I,(j teruggebracht van Ir 20 milliard tot fr 13,2 milliard.
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[l' 14,5 milliard. Gedurende hel tweede halfjaar, en wel van begin
Juli tot begin December, beliep de uitzetting - ook al was ze minder
snel - niettemin nog fr 5,1 milliard (van fr 144,2 milliard tot
fr 149,3 milliard).

De lichte inkrimping der chartaalgeldcirculatie werd derhalve
ruim opgevangen door de uitzetting van het giraalgeld. Er was bijge-
volg geen sprake van een afneming van den omvang der betaal-
middelen, doch enkel van een wijziging in de samenstelling van het
geldvolume. De beteekenis van deze wijziging, die onmiddellijk na de
saneeringsmaatregelen van October 1944 intrad, blijkt uit het stijgend
aandeel van de deposito's bij de banken en het Bestuur der Post-
chèques in de gezamenlijk geldcirculatie :. in 1946 steeg bedoelde
verhouding van 39,2 pCt begin Januari tot 43,6 pCt begin December,
hetzij een nieuwe vermeerdering van 4,4 pCt, nadat reeds in 1945 een
stijging van 8,2 pCt zich had voorgedaan.

De aldus waargenomen toeneming van het gezamenlijk volume
der betaalmiddelen beantwoordde aan de ontwikkeling der econo-
mische bedrijvigheid.

In het huidige stadium van volledige werkgelegenheid kan een
verdere productievermeerdering practisch alleen nog bereikt worden
door verbeteringen, waarvan de resultaten eerst na een langeren tijd
merkbaar worden, nl. : rationalisatie van voortbrenging en verdeeling,
moderniseering van de uitrusting, toeneming van de arbeidsproducti-
viteit. T.o.v. een voortaan goeddeels inelastisch productie- en ruil-
volume zou de verhocging der koopkracht slecht~ een sterkere stijging
van het prijzen- en loonpeil kunnen teweeg brengen. Inderdaad, voor
het oogenblik beeft België niet zoozeer gebrek aan geldkapitaal dan
wel, en inzonderheid, aan reëel kapitaal, d.w.z. aan nieuwe voor
investeering bestemde productiegoederen, voornamelijk grondstoffen
en outilleering. Tegenover een aanzienlijke credietvraag staat een nog
ontoereikend aanbod van beschikbare goederen. Overigens dient
rekening gehouden met de neiging bij de kapitaalbezitters om hun
nieuw gevormde spaarmiddelen rechtstreeks voor industrieele of
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huishoudelijke wederuitrusting aan te wenden en de functie der
gebruikelijke financieele kanalen uit te schakelen. Dit fundamenteel
economisch verschijnsel dat op financieel gebied tot uiting komt in
een ontoereikenden aanvoer van spaargelden op de credietmarkten is
de eerste oorzaak van de trapsgewijze verenging, die kenmerkend was
voor de laatste maanden en practisch niet te vermijden na 's lands
reusachtig substantieverlies tijdens de bezetting.

Onder deze voorwaarden had de kunstmatige schepping, ten
gunste van nijverheid en handel, van bijkomende koopkracht zonder
reëele tegenwaarde slechts kunnen geschieden ten nadeele van de
minder bedeelde bevolkingslagen. De gevolgen hiervan zouden
overigens weinig of niet aan de verwachtingen hebben beantwoord.
In den huidigen· stand van zaken zou het voordeel van dergelijk
ingrijpen spoedig in een nieuwe prijsstijging te 1001' gegaan zijn.

Een drastischer besnoeiing van het particulier verbruik om aldus
meer productiefactoren voor de voortbrenging van kapitaalgoederen
vrij te maken, ware mogelijk geweest. Maar afgezien van het feit, dat
de daadwerkelijke uitvoering van dergelijke politiek uiterst moeilijk
wordt zoodra een zeker stadium van herstel is bereikt, is het de vraag
of ze in staat zou gebleken zijn den opbloei te verzekeren, die dank
zij de eensgezinde inspanningen en den goeden wil van de gansche
natie verwezenlijkt kon worden.

** *

Zoo onder de heerschende voorwaarden iedere onevenwichtige
uitzetting van het credietvolume diende vermeden, mocht de werking
der productiekrachten nochtans in geenen deele worden belemmerd.

Te dien aanzien streefde de politiek van de Nationale Bank er
naar het productiecrediet uit te breiden, het verht-uikscrcdiet te
beperken en het speculatiecrediet te belemmeren.

Het gezamenlijk bedrag der rechtstreeks doorde Nationale Bank
aan industrie en handel verstrelde eredieten in den vorm van handels-
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disconto en voorschotten op overheidsfondsen steeg van fr 701 millioen
einde December 1945 tot fr 3.104 millioen einde December 1946,
hetzij een stijging van fr 2.403 millioen in den loop van het jaar.
Deze gezamenlijke toeneming is uitsluitend toe te schrijven aan de
uitbreiding van de disconteering van handëlspapier van fr 484 millioen
tot fr 2.890 millioen, hetzij een vermeerdering van fr 2.406 millioen,
dan wanneer het volume der voorschotten op overheidsfondsen,
waarvan de economische oorzaak niet zoo klaarblijkelijk is, practisch
niet gewijzigd werd, vermits het voor beide jaren resp. fr 217 millioen
en fr 214 millioen beliep.

Crediet aan het particuliere bedrijfJSleven
(millioenen franken)

Voorschotten Voorschotten
Handels- op 'I'otaal Handels- op Totaal

Datum papier overheids- papier overheids-
fondsen fondsen

Einde maand Maandgemiddelde

1945 27 December

I
484 217 701 412 241 653

1946 31 Januari ... 1.302 502 1804 1.102 459 1.561
28 Februari ... 981 392 1.373 1.152 467 1.619
28 Maart ... 925 218 1.143 955 ~40 1.195
25 April ...... 822 167 989 852 168 1.020
29 Mei ...... 1.052 218 1.270 990 223 1.213
27 Juni ...... 1.402 190 1.592 1.132 207 1.339
25 Juli ...... 1.270 206 1.476 1.399 194 1.593
29 Augustus 1.415 246 1.661 1.514 213 1.727
26 September 1.350 196 1.546 1.333 208 1.541
29 October ... 1.792 260 2.052 1.691 251 1.942

I

28 November 2.594 199 2.793 2.269 229 2.498
26 December 2.890 214 3.104 2.803 215 3.018

Het bedrag 'van het papter, door de Bank in disconto genomen
van de parastatale instellingen, steeg anderzijds van fr 1.068 millioen
per einde 1945 tot fr 2.022 millioen per einde 1946, hetzij een
aangroei van fr 954 millioen in den loop van het jaar.

De gezamenlijke middelen die de Bank, hetzij rechtstreeks, hetzij
door bemiddeling van financieele instellingen, ter beschikking stelde
van het particuliere bedrijfsleven, vermeerderden aldus met
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fI' 3.357 millioen tijdens het verslagjaarv Deze 8tijging, samen met de
uitbreiding der particulière hankcrcdieten, die alleen reeds voor de
eerste drie kwartalen van 1946, zonder de herdisconteeringen,
fr 4.143 millioen beliepen, was in ruime mate toereikend om al de
essentieele credietbehoeften te voldoen die zich in den loop van het
Jaar voordeden.

Oredietverleening door de Nationale Bank
(millioenen franken)

Maand

Einde maand

Totaal

Maandgemiddelde

Tot.aal

1.390
2.471
2.088
1.990
2.551
2.650
3.455
3.798
3.338
3.037
4.026
4.703
5.155

1945 December ...
1946 Januari

Februari .
Maart

April
Mei
Juni

Juli ..

Augustus
September ...
October .
November .
December .

701
1.804
1.373
1.143

989
1.270
1.592
1.476
1.661
1.546
2.052
2.793
3.104

1.068
1.064

755
970

1.021
1.460
2.444
1.677
1.592
1.564
1.959
1.992
2.022

44

268
40

104
95
30
25

296
18
14

1.769
2.868
2.128
2.217
2.105
2.760
4.061
3.449
3.271
3.124
4.055
5.053
5.166

653
1.561
1.619
1.195
1.020
1.213
1.339
1.593
1.727
1.541
1.942
2.498
3.018

737
910
469
741

1.498
1.342
2.090
2.064
1.543
1.478
2.045
1.969
2.088

54
33
95
26

141
68
18
39

236
49

Bovenstaande uiteenzetting verklaart waarom de Bank tot
tweemaal toe haar discontorente verhoogde. Per 7 November werd de
disconto- en voorschotrente met 1 pCt vermeerderd; voor beleeningen
een voorschotten in rekening-courant op Schatkistcertificaten in het
bezit der banken, bleef de rente ongewijzigd. Per 19 December werd
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een nieuwe verhooging van 1/2 pCt toegepast, waardoor het disconto
voor geaccepteerde en in een bank gedomicilieerde wissels op 3 pCt
gebracht werd.

Reeds sedert verscheidene maanden vertoonde de particulière
rentevoet op langen termijn een tendens tot stijging en ontstond er
een al te sterke dispariteit t.o.v. de rente op korten termijn. De
handhaving van dezen toestand moest uiteraard leiden tot verleening
van investeeringscredieten door de geldmarkt. De bestendiging en
algemeene uitbreiding van een dergelijke-verschuiving zou klaarblij-
kelijk gevaren in zich sluiten.

Zooals reeds werd aangetoond, kan in het huidig stadium van
volledige werkgelegenheid, een nieuwe verhooging van de algemeene
bedrijvigheid slechts worden bereikt door structuurwijzigingen die
uiteraard echter langzaam te verwezenlijken zijn. Het was dan ook een
voorzichtige politiek door de klassieke discontoverhooging te kennen
te geven, dat elke buitensporige uitbreiding van het kortloopend
crediet zou worden geremd. Evenzoo was het de bedoeling zekere
speculatieve verrichtingen te verhinderen. Ten slotte beteekende de
verscherping der credietvoorwaarden voor de invoerders een spoorslag
om zich goedkooper crediet in het buitenland te verschaffen.

De jongste internationale economische evolutie wijst trouwens op
een tendens tot ommekeer of althans tot vertraging in het expansie-
proces dat sedert het einde van den oorlog werd opgemerkt. Het was
niet ongelegen de bedrijfs- en zakenlui te waarschuwen en aan te
zetten de voorwaarden te scheppen om de gewenschte aanpassingen
tijdig door te voeren. Van dit standpunt uit diene de verhooging van
de discontorente eveneens als een verwittiging.

** *
Dadelijk na de bevrijding scheen het probleem van de

aanschaffing der voor ons bedrijfsleven onontbeerlijke goederen
alleen te kunnen worden opgelost ten koste van een gedeeltelijke
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vervreemding van den goudvoorraad van de Bank. Doch door een
samenloop van gunstige omstandigheden kon dit vermeden worden.
De krijgshandelingen waren oorzaak dat België belangrijke goederen-
en dienstprestaties aan de Geallieerden leverde, waarvoor deze laatsten
toentertijd slechts zeer beperkte compensatie konden aanbieden. Het
land deed hierbij een niets ontziende inspanning op een zeer moeilijk
oogenblik en ten prijze van groote ontberingen opgelegd aan een
reeds zwaar beproefde bevolking.

De gedeeltelijke terugbetaling dezer voorschotten, de geleidelijk
snellere repatrieering van kapitalen en intresten door Belgen in het
buitenland aangehouden, evenals de steeds toenemende uitvoer en de
opbrengst van zekere leeningen, dekten onze netto-behoeften aan
buitenlandsche betaalmiddelen.

Doeltreffend waren eveneens de deviezencontrôle en de regle-
menteering van ons betalingsverkeer met het buitenland aan de hand
van bilaterale overeenkomsten met de meeste landen waarmede wij
doorloopend handels- en financieele betrekkingen onderhouden. Dank
zij dit régime geschiedde de overdracht van gOlld slechts ter salcleering
onzer betalingsbalans met de weinige landen waarmee België geen
financieele aceoorden had afgesloten en ter terugbetaling van de
credietoverschrijdingen t.a.v. de overige landen.

Aldus waren bij de goudhewegingenin 1946 geen groote
bedragen betrokken: fr 3.092 millioen bij deninvoer en fr 2.248 mil-
lioen bij den uitvoer, hetzij een batig saldo van fr 844 millioen.
De Bank heeft voorts aan de Schatkist een bedrag van fr 196 millioen
voorgeschoten ten einde aan de Regeering toe te laten s' lands gond-
bijdrage in het kapitaal der Internationale Bank voor Wederopbouw
en Economische Ontwikkeling te storten.

Het bezit aan buitcnlandsche deviezen vertoonde daarentegen
aanzienlijke schommelingen. Van 27 December 1945 tot 26 Decem-
ber 1946 werden door de Bank voor fr 43.054 millioen deviezen
opgenomen en voor fr 41.089 millioen afgegeven wat een batig
netto-saldo liet van fr 1.965 millioen.

1'8 -



Van de ca. fr 43 milliard binnengekornen deviezen waren er
fr 9.068 millioen afkomstig van betalingen door de Geallieerden gedaan
als tegenprestatie voor de goederen- en dienstleveringen aan hun
legers en fr 24.652 millioen van verrichtingen in het raam der
betalingsaccoorden; het saldo vertegenwoordigt de opbrengst van
leeningen en de repatrieering van inkomens en kapitalen. De deviezen-
afgiften beliepen meer dan fr 22 milliard voor de betaling van
onzen invoer door den particulieren handel en meer dan fr 15 milliard
voor den invoer door de economische zendingen; het saldo vertegen-
woordigt financieele transfers en betaling van dienstprestaties.
Vermelden wij evenwel dat deze bedragen niet het totaal vormen van
in- en uitvoer van deviezen, voortspruitend uit het gezamenlijk
handelsverkeer, daar een groot deel der buitenlandsche betaalmiddelen
in de banken zelf verrekend wordt ten behoeve van de loopende
operaties.

's Lands ondernemingsgeest en arbeid maakten het mogelijk in
twee jaar tijds ruime voorraden aan te leggen zonder dat zulks een
nadeeligen terugslag had op de goud- en deviezenreserves. In den
loop der komende jaren moet het ons mogelijk zijn de industrieele
outilleering geleidelijk aan te vullen en « up to date » te brengen .

.Misschien zal een beroep moeten gedaan worden op buitenlandsch
kapitaal in het eerste stadium der wederuitrusting. Toch zullen per slot
van rekening, zooals voor de voorraden, de vereischte deviezen hoofd-
zakelijk moeten voortkomen van een toeneming van den uitvoer van
goederen en diensten.

** *

Op 17 September 1946 gaf, de Belgische Regeering het Interna-
tionaal Muntfonds kennis van den parikoers van den frank die,
krachtens artikel 20, § 4 der aceoorden van Bretton Woods, gebaseerd
is op den wisselkoers dd. 28 October 1945. Deze parikoers werd vast-
gesteld op fr 49.318,0822 voor één kilogram fijn goud, op den
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grondslag van fr 176,625 voor één pond sterling, 4,03 dollar voor
één pond en 35 dollar voor één oz. fijn goud.

De pariteit van de Belgische valuta tegenover het goud werd door
het Internationaal Muntfonds aangenomen.

Voortaan geniet België de voordcelen door het Internationaal
Muntfonds verleend aan de leden wier pariteit aanvaard werd.

Deze pariteit mag niet veranderd worden, tenzij op voorstel van
het lid zelf, na voorafgaand overleg met het Fonds en binnen de
grenzen van één enkele variatie van 10 pCt; elke verdere wijziging
moet de goedkeuring van het Fonds wegdragen.

Ten gevolge van de beslissingen van het Muntfonds werd de
pariteit van den Belgisohen frank t.o.v. het goud en de andere valuta's
op haar huidig peil bekrachtigd, terwijl anderzijds de dollar en het
pond sterling eveneens op hun huidige pariteit in een vaste verhouding
tot het goud gehandhaafd blijven. Deze verschillende factoren zIJn
mede bevorderlijk voor de waardevastheid van den frank.

De parikoers door België bij het Internationaal Muntfonds aange-
geven en door dit laatste aanvaard berust in wezen op de sedert de
bevrijding hier te lande gehuldigde politiek inzake prijzen en loonen,
credieten begrooting.
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GELD- EN KAPITAALMARKT

De tendensen op de diverse financieele markten in den loop van
1946, weerspiegelden de hoofdkenmerken van 's lands algemeene
economische evolutie tijdens dit jaar, en meer in het bijzonder van
den toestand in het geldwezen.

De callgeld-leeningen namen andermaal toe. Pas in Juni 1946
werd een officieele en afzonderlijke statistiek der operaties, uitgevoerd
door bemiddeling van de Verrekenkamer, opgemaakt zoodat nog geen
nauwkeurige vergelijkingscijfers voor de laatste twee jaren voorhanden
zijn. Op basis van de thans beschikbare gedeeltelijke gegevens, mag

niettemin worden aange-
nomen dat de gezamen-
lijke kapitaalbewegingen
op debet en credit in de
Verrekenkamer te Brussel,

Callgeldmarkt te Brussel

Callgeldleeningen
In de Verrekenkamer

te Brussel
Call-rente

Maand Maande- Gemiddeld (maand-
lijksche bedrag gemiddelde)

beweging per zitting

(millioenen Ira.nken )

1!)t,GJunuu.ri I I 0,5 pOt...... I

Februur: i 0.5 pCt......

:\Iraar\; 0,5 pCt
April ......... 0,5 pCi
Mei ............ 0,5 pCt
Ju ni . . . . . .... . 151.874 G.603 0,5 pCt
.Tuli .......... 160.452 6.171 0,5 pCt
Augustus ... 151.788 5.838 0,5 pCt
September ... 172.168 G.887 0,5 pOt
October 183.856 6.809 0,;) pCt
November ... 162.169 7.3'7l 0,93 pCt (1)
December 171.1114 G.877 1,0 pCt

!

(1) De rentevoet bedraagt 1 pCt sedert 7 November 1946.
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voor 1946 ten minste
tweemaal grooter waren
dan In 1945. Bij deze
bewecineen moeten nogt) b

de verrichtingen worden
g'evoegd die rechtstreeks
door de op deze markt
bedrijvige instellingen of
organen afgewikkeld
worden.

Deze verruiming van
de da&!,g-eldmarkt sedert
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Effectenmarkt

de bevrijding moet in de eerste plaats toegeschreven worden aan de
tusschenkomst van parastatale instellingen, die een deel hunner over-
tollige middelen op deze markt beleggen of op deze laatste een beroep
doen voor gedeeltelijke financiering hunner operaties.

De aangroei der callgeld-operaties gedurende de laatste maanden
van het jaar moet in verband gebracht worden met de aanhoudende
inkrimping van het op de markt beschikbaar geld op langen termijn;
dit proces werd bij het jaareinde nog verscherpt ingevolge de
nadering van den jaarultimo. Ten gevolge van de verhooging van
het disconto der Nationale Bank, die een algemeene rentestijging op
de markten met zich bracht, steeg de callrente, nadat zij sedert
Mei 1945 onveranderd was gebleven, van 0,5 pCt tot 1 pCt bij het
begin van November 1946.

Alhoewel de omzet ter beurze nooit een groote uitbreiding nam,
verliepen de transacties tijdens de eerste maanden van 1946 in een
betrekkelijk gunstige atmosfeer. De noteeringen der niet vast
rendeerende effecten stegen geleidelijk tot
III Mei. Algemeen indexcijfer

der aandeelennoteeringen
ter beurze van Brussel

en Antwerpen
Na een voorbijgaande inzinking die

aanvang Juli het indexcijfer der aandeelen-
noteeringen terugbracht tot het peil van
het jaarbegin, teekende zich een meuwe
hausse af die echter kort daarop gevolgd
werd door een nagenoeg aanhoudende baisse
die iu December bijzonder scherp tot uit-
drukking kwam. Deze depressie breidde zich
ditmaal uit tot de obligaties en Staats-
fondsen; aldus verliet de 4 pCt Geünificeerde
van einde Juni af, den parikoers en ging
zich ten slotte bij het jaareinde beneden de
91 pCt bewegen.
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,

I
Basistijd

1936 -.1938
= 100

-------'" ---_.-

194·6 Januari 259

Februari

Maart

April

Mei

Juni .

Juli

Augustus

September

October

November

December

255

2M

272
2(i3

250

2lil

265

2"7
251

2"2



Vermoedelijk zal in het eerstvolgend verslag der Bankcommissie

een uitvoerige uiteenzetting worden gegeven over de evolutie van de

emissiemarkt en van het bankwezen.

Enkele bondige gegevens hieromtrent mogen dan ook te dezer

plaatse volstaan.

Van particuliere zijde was het beroep op de kapitaalmarkt niet Enlïssies

veel belangrijker dan tijdens het vorige jaar. Zulks vindt zijn
verklaring in den stand del' beurs evenals in

Netto-kapitaaluitgiften
in 1946

(millioenen franken)

Bron : B. N. B.

Maand I Bedrag
-----~-----
Ianuari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

October ..

November

December ....

315,2

113,0

179,2

163,6

581,9

IG3,3

265,3

137,6

113,"
274,2

511,4

v 317,1

v = voorloopig bedrag.

het feit dat talrijke ondernemingen naar zelf-

financiering streven.

Zelfs de Staat kwam niet rechtstreeks

op de markt. Deden een beroep op de

kapitaalmarkt : de Nationale Maatschappij

van Belgische Spoorwegen, het Nationaal

Hulpfonds voor Huishoudelijke Wederuit-

rusting alsmede de steden Brussel, Antwer-

pen, Gent en Luik met 4 pCt leeningen op

10 jaar, uitgegeven tegen 97 pCt tot in Juli,

en tegen 96 pCt met ingang van September,

in welke maand de spanning verhoogde.

De terugkeer naar meer normale verhoudingen in de bank- Bankwezen

structuur en -bedrijvigheid maakte in 1946 snelleren vooruitgang,
eensdeels ten gevolge van een verdere en belangrijke toeneming der
bankcredieten aan het particuliere bedrijfsleven, en anderdeels, dank

zij een vrij gevoelige vermindering der voorschotten aan den Staat.
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Voorts werd in den loop van 1946 een verdere stijging der bank-
deposito 's geboekt, welke 001<, na het tot staan brengen van de
expanSIe der chartaalgeldcirculatie, aanhield, dank zij den terugkeer
van een normalen env lotterenkringloop op de diverse geld- en
kapitaalmarkten ..

Bankcrediet aan het particuliere bedrijtsleven en aan den Staat
(millioenen franken)

I Particu 1ier bed rijfsleven Staat

Discon- Prolongaties Diverse I Geza'menlijk Debiteuren Overheide-
teering en Herdis- erediet wegens fondsendebiteurenvan voorschotten contee rd aan het verstrekte en

Einde maand handels- op papier particuliere accepta ties Schatkist-
papier effecten bedrijf's-

I
ce rtiïica ten

leven
1 2 3 4 ;; = l tot 4 G 7

.. /

-

1945 December 2.044 636 7.397 1.281 11.358 1.773 37.553
1946 Maart ....... 2.338 668 7.591 1.515 12.112 2.lli 1 37.689

Juni ... 2.906 734 8.820 J.!.76 l3.D36 2.722 35.652
September ... 3.392 778 10.050 1.846 IG.06G 2.988

Il
34.176

De gezamenlijke VrIJe deposito 's, die per einde December 1945
fr 36.639 millioen beliepen, stegen tot fr 43.742 millioen per einde
September 1946. Er zij evenwel aangestipt dat een groot deel dezer

Beweging der deposito's in de Belgische banken
(millioenen franken)

Vrije deposito's

Dadelijk I Tijdelijk Tota,ll
opvraagbare Op

Totaal
onbeschik- der.Einùe k wartau! en op meer dan bare deposito 's

minder dan 30 dagen rekeningen
30 dagen

1 2 13=1+2 " 0=3+4
-
1945 December 34.721 1.918 36.639 17.812 54.451

19"6 Maart ...... 37.266 2.196 39.4li2 16.577 56.039

Juni ...... ... 39.672 2.168 1,1.840 14.452 56.292

September ... 41.167 2.575 i3.742 12.608 56.350

vermeerdering van fr 7.103 millioen toe te schrijven is aan de
vrijmaking der tijdelijk onheschikbare rekeningen aangelegd ten
gevolge van de overboeking der speciale biljettenrekeningen.
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ECONOMISCHE EVOLUTIE

De problemen die dadelijk na de bevrijding oprezen in verband
met de benuttiging van 's lands productiepotentieel waren van
betrekkelijk eenvoudigen aard : het kwam er in de eerste plaats op
aan de industrie opnieuw te voorzien van energie, van grond- en
hulpstoffen, alsmede een toereikend transportmatcrieel ter beschikking
van 's lands bedrijfsleven te stellen. Doch zoo het vrijwel eenvoudig
was den weg aan te duiden die diende ingeslagen om dit doel te
bereiken, viel het daarentegen heel wat moeilijker om dezen te volgen.
Het was dan ook onontbeerlijk de medewerking te verkrijgen van·
alle krachten en de hulpverleening der Geallieerden, opdat de reorgani-
satie en het op dreef brengen onzer economie konvvorden aangevat
en voortgezet. Ten gevolge van den langeren duur der vijandelijk-
heden in Europa had de aanzet een. vrij traag verloop, zoodat pas met
ingang van het tweede halfjaar van 1945 een merkbaar sneller tempo
lil den vooruitgang der bedrijvigheid kon worden waargenomen.

Naar de berekeningen van het Instituut voor Economisch en
SociaalOnderzoek was hetindexcijfer der induslrieele productie,
einde 1945, iets lager dan 60 l'Ct t.o.v, het tijdvak 1936-1938.

Tijdens het afgeloopen jaar kon een geleidelijke uitbreiding der
bedrijvigheid worden opgemerkt. Wel is waar vormden de moeilijk-
heden inzake steenkoolvoorziening en de grondst?ffensehaarsehte in
bepaalde sectoren nog steeds een hinderpaal voor een normale
benuttiging van het productievermogen; maar de voornaamste
hindernis was de numerieke ontoereikendheid der geschoolde arbeids-
krachten.
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Nijverheid De steenkoolproductie, die na de bevrijding op een zeer laag peil
gevallen was, hernam geleidelijk naarmate contingenten vreemde
arbeidskrachten in de
mijnen werden tewerk
gesteld. In December
1945 beliep de opdelving
1.730.000 t en de gemid-
delde productie per
extractiedag ongeveer
74.000 t, tegen 103.000 t
vóór den oorlog.

Tot en met de maand
J uni 1946 vertoonde de
gemiddelde productie een
regelmatigen vooruitgang
en steeg van 75.000 t in
Januari tot 78.000 t in
Juni. Deze verbetering
was hoofdzakelijk te dan-
ken aan een verhooging
van het rendement per
arbeider. Het aantal ingeschreven arbeiders bereikte inderdaad in
Februari een eerste hoogtepunt, waarna het tijdens het eerste halfjaar
ononderbroken terugliep. Deze crisis in de arbeidskrachten werd
veroorzaakt door een vermindering van het aantal krijgsgevangenen
dat einde Juni nog slechts 39.500 bedroeg tegen ongeveer 46.000
begin Februari. Doch in den loop dezer eerste zes maanden werd de
vermindering van het aantal arbeidskrachten ruim goedgemaakt door
de verhooging van het gemiddeld nuttig effect per arbeider. De
geleidelijke scholing der Duitsche krijgsgevangenen was mede van
beteekenis voor een verhooging van het gezamenlijk nuttig effect del'
houwers; zulks had een bijna ononderbroken stijging van de alge-
meene productiviteit tot gevolg. In Mei bereikte deze laatste een
hoogtepunt met 580 kg; niettemin bleef dit getal nog beneden de
75 pCt van het vóór-oorlogsche peil.

Steenkoolproductie
Bron : Directie van het Mijnwezen

Zuider·

I
Kempisch

I'rijd vak bekken bekken Het Rijk

(duizenden tonnen)
_._-

193G·1938 Maand- 1.880 540 2.420gemiddelde
1\)1,5 » 907 ~O3 1.310
191fi » 1.2DI, Ci()fo. J.808
1946 Januari ...... 1.327 617 1.944

Februari ...... 1.238 575 1.813
Maart ......... 1.320 G09 1.929
April ......... 1.300 585 1.885
Mei .... ....... 1.255 638 1.893
Juni ....... "". 1.225 597 1.822
Juli ..... ,,, .. 1.195 G33 1.828
Augustus ... 1.210 628 1.838
September 1.312 575 1.887
October ... 1.460 627 2.087
November 1.366 595 1.961
December ·1 1.310 573 1.892
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In-Juli viel een inkrimping van de gemiddelde productie per
extractiedag waar te nemen, doch de volgende maanden brachten een

Gemiddeld - zij het vrij beperkt -
aantal arbeiders. in de steenkolenmijnen redres, zoodat het pro-

Bron : Directie van het Mijn'Yezen

Onder Onder-

Daggemiddelde Houwers grondsche en boven-
grondschearbeiders (1 ) arbeiders

1936·1938 ........... 18.086 86.827 125.238

1945 .. . . . ... .. ....... 11.975 64.120 100.079

1946 ........ ......... 18.279 03.001 132.856

1946.Janu.ari 19.429 95.702 133.81li

Februari 19.399 95.872 133.901

Maar] ., .. -., 18.914 93.837 132.955

April .... 18.665 92.552 132.117

Mei ........ ... 17.854 89.314 129.127

Juni ........ ... 17.448 90.341 131.126

Juli . . . .... . . ... 16.890 88.407 128.787

Augustus 17.317 89.917 128.505

September 17..501 90.891 130.037

October ... 18.170 93.486 135.294

November 18.746 97.238 138.695

December 19.019 98.449 139.908

(1) Incl. houwers.

duotiepeil van Juni pas
III November opmeuw
bereikt en overschreden
werd. Gedurende dit tijd-
vak werd inderdaad de
weerslag van de toegeno-
men afwezigheid, in ver-
band met de verlofpe-
riode, nog verscherpt door
een lichten achteruitgang
der productiviteit ten
o'evohte van de aanwer-::> LJ

ving van talrijke oner-
varen vreemde arbeiders.

Zoo de maandproductie III 1946 tusschen vrij enge grenzen
schommelde - ze bewoog om en bij de 1.900.000 t -, liep het jaar
ten einde zonder dat een oplossing kon gebracht worden aan het
vraagstuk van een duurzame personeelbezetting in de steenkoolnijver-
heid. Het gestelde doel, nI. een productie te bereiken van 80.000 t
per extractiedag, werd niettemin vóór einde 1946 verwezenlijkt.

Deze verbetering, die tijdens de laatste -maanden van het jaar
intrad, was te danken zoowel aan een vermeerdering der personeel-
sterkte, ten g'evolge van een herstel van de ingeschreven effectieven,
aldus op een nieuw maximum gebracht, als aan een lichte toeneming
van het gezamenlijk rendement.

Bij de hinnenlandsche voortbrenging dient nog gevoegd de
steenkoleninvoer aan België toegekend door de European Coal Orga-
nization (KC.O.) enwaal'van de eerste toegezegde hoeveelheden
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reeds einde 1945 aankwamen.Wegens de alom heerschende kolen-
schaarschte bleef deze invoer beneden den gewenschten omvang; hij
bereikte voor elk halfjaar resp. 1.721.000 t en 1.206.000 t. In de voor
België bestemde maandcontingenten was het aandeel der Ameri-
kaansche leveringen zeer ruim, zoodat de sociale conflicten in de
Vereenigde Staten tijdens het jaar -- stakingen van mijnwerkers en
havenarbeiders - een rechtstreeksehen en ongunstigen weerslag
hadden op de brandstofvoorziening van ons land.

Het principe van de distributie der beschikbare netto-hoeveel-
heden onder de verschillende verbruikssectoren door het Verdeelings-
bureau Steenkool, kon nog niet worden verlaten. Gedurende het
grootste deel van het jaar streefde deze politiek er naar de eontingenten
voor de electrische centrales, de cokesfabrieken en diverse industrieën
te vermeerderen; daar de hesehikbare voorraden eerder afnamen,
gesehiedden deze verhoogingen ten prijze van een inkrimping der
leveringen aan andere sectoren.

De steenkolenprijzen, tot dusver vastgesteld bij barema's, welke
neerkwamen op een gemiddelde van fr 320 de ton, werden van
1 Juli 1946 af opgevoerd. De verhooging die verschilde al naar gelang
de soort bracht den gemiddelden prijs op ongeveer fr 480 en ging
gepaard met een herziening van het stelsel der door de Schatkist aan
de steenkoolindustrie verleende subsidies.

De cokesvoortbrenging verbeterde geleidelijl< III den loop van
1945; deze beweging handhaafde zich vrijwel tot Maart 1946; van
deze maand af, was het verloop der brandstofvoorziening oorzaak dat
de bedrijvigheid der cokesfabrieken op het toen bereikte niveau bleef;
de verdere maandproductie schommelde grosso modo tusschen 320.000
en 335.000 t.

In Augustus werden de cokesprijzen aan de verhoogde steenkolen-
prijzen aangepast. Hierdoor werd de noteering der groote voor de
metaalindustrie bestemde cokes van fr 490 op fr 700 gebracht en deze
der kleine cokes van fr 425 op fr 660.
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De productie van electrischen stroom overschreed voor iedere
maand van 1946 in ruime mate de overeenkomstige voortbrenging
van 1939. In het begin van het jaar konden al de behoeften bevredigd

worden en, ofschoon het prmClpe der
tijdelijke uitzonderingsmaatregelen inzake
verbruik van electrische energie pas op
1 Maart 1946 opgeheven werd, waren
deze maatregelen practisch sinds verschei-
dene maanden niet meer van toepassing.

Gedurende de zomermaanden daalde
het stroomverbruik hoofdzakelijk ten
gevolge van de verminderde behoeften
voor huishoudelijke doeleinden.

De geleidelijke ontwikkeling van
's lands economische bedrijvigheid veroor-
zaakte een aangroei van het industrieel
verbruik, dat van September af voor de
eerste maal sinds de bevrijding, ongeveer
het peil van 1939 bereikte .

Uit hoofde van deze stijging van het
industrieel verbruik, bleek dat de geza-

menlijlee behoeften tijdens de winterperiode wellicht bezwaarlijk:
zouden kunnen gedekt worden, in weerwil van het feit dat het
gansche opgestelde vermogen, met inbegrip van de technisch minder-
waardige productiegroepen, in gebruik was. De gezamenlijke vroeger
genomen schikkingen waarbij het bevoegde departement gemachtigd
werd de productie, de verdeeling en het verbruik van electrische
energie aan r~geling te onderwerpen, werden dan ook opnieuw inge-
voerd krachtens verschillende besluiten, genomen in Augustus 1946.
Tijdens de laatste maanden van het jaar moest geen enkele toepassings-
maatregel worden genomen.

Anderzijds kon in het ontoereikend vermogen tijdens de spitsuren
voorzien worden door invoer van stroom in Duitschland voortgebracht
en op de Belgische netten overgeschakeld. Alhoewel vrij zwak in

J

Productie
electrische energie

Bron : Bestuur voor Electriciteit

Maand Mjllioenen
kWh.

Hl3!) Maand- 466gemiddelde
I!V..5 » 377
1946 » 520
1946 Januari 523

Februari 479
Maart ......... 523
April ......... 478
Mei .......... . . 498
Juni ............ 470
Juli .... 486
Augustus 483
September ... 515
October ...... 589
November 582
December ... 618
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verhouding tot de nationale productie, is deze stroomlevering onmis-
baar voor de Belgische economie, zoodat het land verder moet kunnen
rekenen niet alleen op de handhaving, maar ook op de uitbreiding
er van.

MeL uitzondering van Juli-Augustus overschreed de maande-
lijksche gasdistributie het peil van 1939; desondanks kan nog niet van
een algeheel normale voorziening worden gesproken. Inderdaad, een
veel ruimer gebruik van gasverwarming gedurende de winterperiode
was oorzaak van een aanzienlijke vermeerdering der behoeften in
verhouding tot den vóór-oorlogstijd. Daar de omvang der gasleveringen
afhankelijk is van de steenkoolcontingenten, aan de gas- en cokes-
fabrieken toegekend, bleef de voorziening gedurende deze periode nog
ontoereikend om al de behoeften te dekken.

Dank zij een bevredigende ertsvoor-
ziening, kon de ijzer- en staalindustrie
haar bedrijvigheid opvoeren naar verhou-
ding van de te harer beschikking gestelde
hoeveelheden cokes. Schoon deze toewij-
zingen tijdens het tweede halfjaar onveran-
derd bleven, kende de ijzer- en staal-
productie, dank zij een intensieve benut-
tiging van schroot, een zeer belangrijken

Hoogovens in bedrijf

Bron : Directie van het Mijnwezen

Einde maand Aantal

1936 December ... M

.L937 December ... ~7
1938 December ... 37
1945 December ... 22
[946 Januari .. ... 23

Februari ...... 23
Maart 24

April ...... " 27
Mei .. ... . . , .... 28
Juni ............ 29
Juli .......... 29
Augustus

I
29

September 30

October .... 30
November 30
December ... 31

vooruitgang.

Het aantal hoogovens in werking
steeg van 22 per einde December 1945
tot 31 per einde December 1946, op een
totaal van 57 in bruikbaren staat. De giet-
ijzerproductie vermeerderde trapsgewijze
van een gemiddelde van 142.860 t tijdens
het eerste kwartaal tot gemiddeld 216.550 t

voor het laatste kwartaal. Gelijkloopend
met deze laatste steeg de ruwstaalproductie van 153 ..500 t tot
221.430· t voor dezelfde perioden. Nog meer afgeteekend t.O.V. den
vóór-oorlogstijd was de herneming der fabricage van afgewerkt staal,
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die een orde van grootte bereikte van 176.280 t tijdens het laatste
kwartaal tegen resp. 203.700, 230.900 en 144.500 t in 1936, 1937
en 1938.
Productie van ruwijzer, ruwstaal en afgewerkt staal Deze herneming in

Bron: Directie van het Mijnwezen de ijzer- en staalindustrie
verhoogde onze export-
mogelijkheden. Het be-
schikbaar overschot dat
in het buitenland werd
afgezet, kon, vooral dank
ZI] kortere leveringster-
mijnen dan deze van onze
concurrenten, voordeel
halen uit de hooge prijzen
in verband mef de bui-
tengewoon sterke vraag
op de wereldmarkten. In
October 1946 bereikte de
uitvoer van afgewerkte
producten 85.000 t. Op

de binnenlandsche markt bleef de staalverdeeling aan contingen-
teering onderworpen.

In de industrie der non-ferro metalen zijn de bedrijfsvoorwaarden
zeer verschillend volgens den aard van het verwerkte metaal en al
naar gelang het de productie van ruwe metalen of van half-afgewerkte
producten betreft. Over het geheel genomen steeg de bedrijvigheids-
coëfficiënt, in den loop van het jaar, regelmatig; dit redres werd
niettemin gehinderd door onvoldoende toewijzingen van brandstoffen,
gebrek aan geschoolde werkkrachten en,voor zekere metaalsoorten,
door schaarschte aan grondstoffen.

De electrolytische koperraffinage werd voorzien van Congo-
leeschen kopersteen en leverde in den loop van 1946 een stijgende
hoeveelheid metaal : de laatste maandcijfers bereikten bijna 90 pCt
van deovereenkomstige productie van 1938. Minder gunstig was de

Ruwijzer

I
Ruwstaa.l I AfgelV. staal

Tijdvak
--

(duizenden tonnen)
--

1936-1938 Maand- 26-i 253 193gemiddelde
1945 » 61 58 50
1946 » !81 186 148
1946 Januari .. ,,' 14l 150 120

Februari ...... 133 144 116
Maart ......... 154 166 145
April ......... 157 167 134
Mei . . .......... 174 175 136
Juni ............ 172 178' 140
Juli .. ....... . .. 1(J4 197 153'
Augustus .. , 191 194 147
September .. , 205 193 163
October ...... 223 231 193
November .. , 211 215 163
December .. , 216 218 172

I
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toestand in de lood- en zinkindustrie : voor eerstgenoemd metaal was
de grondstoffenvoorziening nog ontoereikend, de productieherneming
van het laatstgenoemde werd vooral belemmerd door een gebrek aan
werkkrachten. Het maandvolume der zinkproductie groeide nochtans
geregeld aan en bedroeg bij het einde van het jaar meer dan 50 pCt
van het peil van 1938; daarentegen steeg de loodproductie tijdens de
laatste maanden van 1946 niet boven de 40 pCt der voortbrenging
van 1938. De hoeveelheden geraffineerd aluminium overschreden
daartegenover in ruime mate het vóór-oorlogsch gemiddelde, terwijl
de productie van niet gelegeerd tin en van lood-tinlegeeringen onge-
veer 70 pCt van deze van 1938 bereikte.

Hoewel de productie van de meeste ruwmetalen nog op verre
na geen normaal verloop kende, viel nochtans een snellere verbetering
in den sector der verwerking tot half-fabrikaten waal' te nemen. In
de ontoereikendheid der binnenlandsche productie van ruwmetalen,
die de grondstof levert voor de verder verwerkende ondernemingen,
kon inderdaad worden voorzien, hetzij door invoer van buitenlandsch
metaal, hetzij door een t.O.V. vóór den oorlog proportioneele
vermindering van den uitvoer der in het land voortgebrachte hoeveel-
heden metaal. Aldus lag voor het heele jaar 1946, de bedrijvigheid
der koper-, tin- en aluminium-verwerkende bedrijven, op een veel
hooger peil dan in 1938. Voor al de overige metalen mag aangenomen
worden dat, bij het einde van het jaar, het aanbod op de markt der
half-afgewerkte producten zoo ruim was als vóór den oorlog.

De productie en de verdeeling van de meeste non-ferro
metalen werd dan ook vrijgegeven; alleen de markten van lood en
platina bleven aan regeling onderworpen. Van 20 Mei 1946 af
waren de prijzen der non-ferro metalen niet meer gereglementeerd:

De cijfers betreffende de verkoepen op de binnenlandsche zoowel
als op de buitenlandsche markt geven een beeld van den vooruitgang
in de bedrijvigheid der metaalverwerkende ondernemingen. Ondanks
de schaarschte aan cokes, grondstoffen - met name dun plaatijzer en

~ 32-



hout - of hulpstoffen, en spijt
de moeilijkheden bij de aan-
werving van werkkrachten met
de onontbeerlijke vakbekwaam-
heid, konden de meeste dezer
nijverheidstakken hun bedrijvig-
heidspeil opvoeren tot dicht bij
het vóór-oorlogsche, en zelfs dit
laatste overschrijden, zooals dit
het geval was in de industrie
voor machinewerktuigen. De
waarde der gezamenlijke verkoo-
pen tijdens de laatste maanden
van 1946 vertegen woordigde
nagenoeg het dubbel van deze van
Januari. De afzet op de buiten-

landsche marlden steeg eveneens, niet alleen in absolute getallen,
maar tevens in verhouding tot de gezamenlijke verkoopen, waarvan
hij 21,5pCt vertegenwoordigde in October tegen nagenoeg 15 pCt
in Januari. Dit komt ongetwijfeld in belangrijke mate de Belgische

Metaalbouw
Bron: Weekblad Fabrimétal

Verkoepen
(waarde

In millioenen franken)
Daturn

Buiten- Binnen-
landsche la.ndsche

rnarkt markt

1946 Januari 16'" 923
Februari 17G 931
Maart 218 1.130
April 270 1.246
Mei .... 237 1.157
Juni ............ 329 1.073
Juli .... 360 1.236
Augustus 390 1.240
September 129 1.426
October 477 1.747
November 457 1.3D7
December 5~·5 1.555

handelsbalans ten goede.

De textielindustrie boekte een aanmerkelijken vooruitgang, meer
bepaald in den katoen- en in den wolsector; doch ondanks dit opval-
lend herstel tijdens het afgeloopen jaar, kon een volledige benuttiging
van het productievermogen op verre na niet bereikt worden.

De voornaamste hinderpaal voor een verdere uitbreiding van de
bedrijvigheid vormde het tekort aan arbeidskrachten, dat het scherpst
werd aangevoeld in deze sectoren waar de arbeid zeer lastig is, met
name de vlasspinnerijen. Behalve een algemeen gebrek aan arbeids-
krachten kan inderdaad in den schoot zelf van de textielindustrie een
verschuiving van het personeel naar minder zware werkgelegenheden
worden opgemerkt.

Veel moeite heeft men zich getroost om nieuwe arbeiders aan te
trekken en al waren ook de resultaten niet te onderschatten, toch zal
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een terugkeer l.ot normule vcrhoudingcu op de arbeidsmarkt in de
textielindustrie zoo wel als in de andere taldien vau productie slechts
geleidelijk kunnen geschieden, en wel naarmate een afdoende scholing
zal kunnen gegeven worden aan de jongere generatie, die dient
opgeleid tot direct productieve doeleinden veeleer dan tot tewerkstel-
ling in de openbare diensten of in den distributiesector.

Daar de grondstoffenvoorziening geen moeilijkheden ondervindt,
zou een ruimere aanwerving van nieuwe arbeidskrachten de productie
dan ook aanzienlijk kunnen opvoeren.

In afwachting dat dit doel zal bereikt zIJn en de behoeften van
de binnen- en buitenlandsche markten in ruimere mate zullen gedekt
worden, besloot de regeering den uitvoer te beperken om de eigen
markt ruimer te voorzien ten einde aldus de textielrnntsoeneering
geleidelijk te kunnen verlaten.

Bij een eerste ministerieel besluit werden in October een aantal
goederen vrijgegeven, waarna met ingang van 1 December een
volledige vrijheid aan de hinnonlandsche markt werd teruggeschonken.

Deze politiek laat toe de diensten voor organisatie en contrôle
der distr-ibutie van textielgoederen af te schaffen en aldus den druk
van het bcstu ursappnraat op 's lands economie te verzachten.

In de vlasindustrie kon de grondstoffenvoorziening onder bevre-
digende voorwaarden geschieden. Nochtans konden de vlasspinnerijen
pas in October het peil der bedrijvigheid die in het begin van het jaar
was bereikt, afgeteelwnd overschrijden; zulks ligt hieraan dat de
arbeidskrachten zich afkecrig hotoorion van den arbeid in de vlas-
spinnerijen die plaats vindt onder lastige voorwaarden eigen aan
dezen bedrijfstak

Feitelijk bedraagt de jaarlijksoho voortbrenging niet méér dan
60 à 70 pCt van het gezamenlijk productievermogen.

De uitvoer van vlasspinsels nam uitbreiding, ook al bleef hij
aanmerkelijk beneden het volume der vóór-ocrlogsche jaren. Deze
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export was overigens aan contingenteering onderworpen daar de
spinnerijen verplicht waren maandelijks een minimum quanturn aan
de hinnenlandsche markt voor te behouden.

In de vlasweverijen verliep de productie parallel met de geleverde
hoeveelheden garens. Dank zij een verhoogden invoer van vlasspinsels
met ingang van Maart, kon de productie aanzienlijk worden uitgebreid.
Omstreeks het midden van het afgeloopen jaar werd de bedrijvigheid
van 1938 geëvenaard, hetgeen neerkwam op een benuttiging van de
productiecapaciteit ten beloope van 50 à 60 pCt. Tijdens de laatste
maanden werd een versnelde vooruitgang waargenomen, en de
productie steeg tot 120 pCt van deze van 1938.

Ook de uitvoer van vlasweefsels nam toe in 1946, vooral in den
loop der laatste maanden. Voorts verleende de Regeering vergunning
tot uitvoer van een belangrijk deel der productie, daar de vlasweefsels.
in verband met hun hoogen prijs, hier te lande maar weinig gevraagd
worden.

De katoenindustrie, die in de textielnijverheid het eerst opmellw
een belangrijke bedrijvigheid aan den dag legde, maakte verderen
vooruitg'ang.

De grondstoffenvoorziening kan hier terug als normaal worden
beschouwd, daar de invoer in een bevredigend tempo verloopt. ne
spinnerijen beschikken trouwens over aanzienlijke voorraden.

De productie der fijnspinnerijen lag in Augustus 1946 opnieuw
op het peil van 1938 en overschreed dit laatste in den loop der daar-
opvolgende maanden; in de grofspinnerijen gaf de toestand een
gunstige evolutie te zien.

'Vegens tekort aan werkkrachten kon niet tot een verdere
aanwending van het productievermogen der spinnerijen worden
overgegaan.

De uitvoer van katoengarens verkreeg opnieuween zekere
bcteekcnis, doch bereikte nog lang niet het peil van vóór den oorlog.
Deze export werd overigens door de Regeering gecontingenteerd, ten
einde de voorziening der Belgische weverijen te verzekeren.
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Deze laatste kenden sedert April een bedrijvigheid nagenoeg
gelijk aan deze van 1938. In de laatste maanden van het jaar trad een
verdere verbetering in. De ontoereikende aanvoer van garens stelde
echter zekere grenzen aan de uitbreiding van de productie.

De uitvoer van katoenweefsels gaf een aanmerkelijken vooruit-
gang t.o.v. 1945 te zien, ook al werd het vóór-oorlogspeil niet bereikt.
Overigens was deze export, waar het ging om goederen van eerste
noodwendigheid, aan strenge eontingenteeringsmaatregelen onder-
worpen, terwijl voor de goederen van minder courant gebruik
vergunningen in ruimere mate werden verleend. Anderzijds kon de
verkoop op buitenlandsche markten opnieuw vrij kon geschieden
voor bepaalde goederen, als dekens, waarvan de binnenlandsche markt
spoedig overvoerd was.

De aankoepen van vetwol bereikten een zeer bevredigend peil,
terwijl de ondernemingen voor wolbewerking hun productie van
1938 konden overschrijden.

Dank zij de verhoogde bedrijvigheid in de wasscherij en de
carbonisatie konden aanzienlijke voorraden gewasschen en gecarboni-
seerde wol worden gevormd, zoodat de Begeering den uitvoer toeliet
van een gedeelte er van.

In de spinnerijen steeg de productie van ca. 2.000 t in Januari tot
nagenoeg 4.000 t per maand bij het einde van het jaar, dan wanneer
de maandelijksche productie in 1938, 2.149 t beliep.

Ten einde aan de Belgische weverijen een voldoende grondstof-
fenvoorziening te verzekeren, werd de uitvoer van wollen garens
verder aan beperking onderworpen. De productie in deze onderne-
mingen breidde zich geleidelijk uit en ging tegen het einde van het
Jaar de 2.000 t per maand te boven.

Ook de export van wollen weefsels bleef verder beperkt, althans
wat de goederen van meer courant gebruik betreft. Niettemin bereikte
de afzet op de buitenlandsche markten een bedrag dat verreweg dit
van 1945 overschreed.
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In de jutenijverheid kende de grondstoffenaanvoer een regelmatig
verloop; de productie der spinnerijen bewoog zich tusschen 2.500 t
en 3.500 t per maand tegen gemiddeld 1.237 t per maand in 1945;
deze der weverijen handhaafde zich op zoowat 2.000 t per maand
tegen 1.432 t in 1945.

De voortbrenging der rayonneweverijen bereikte bij het einde
van het jaar een maandgemiddelde van ruim 115 pCt van de maand-
productie in 1938, terwijl de breigoednijverheid de fabricage tot
100 pCt van haar vóór-oorlogspeil kon opvoeren.

De uitvoer van breigoed - beperkt tot de bovenkleeding - nam
tijdens de laatste maanden een zekere uitbreiding, zooals trouwens ook
de export van tapijten en meubileerstoffen.

De cementproductie die - wegens de gedeeltelijke stillegging
der fabricage van gemengd cement ten behoeve van de vervaardiging
van normale qualiteiten die voor een zelfde gewicht een aanzien lijk
ho oger steenkoolverbruik vereischen -, gevallen was van 105.094 t
in November 1945 tot 50.250 t in Januari 1946, kon zich tijdens de
daaropvolgende maanden geleidelijk herstellen.

Bij het begin van het laatste kwartaaloverschreed de maand-
productie de 200.000 t, hetzij 80 pCt van het maandgemiddelde van
1938 en 50 pCt van de gezamenlijke productiecapaciteit der cement-
nijverheid.

Dank zij dezen vooruitgang, kon het Comité voor Prioriteitsrechten
cr toe overgaan het uitvoercontingent te verhoogen; tijdens de laatste
maanden van 1946 bereikte de afzet in het buitenland aldus een
gewicht dat met het peil van het jaar 1938 kon worden vergeleken,
Ofschoon de ge~eele buitenlandsche vraag nog op verre na niet werd
gedekt, kon hier toch een zeel' bevredigend resultaat worden geboekt.

Ook de bedrijvigheid in de glasindustrie kende een gunstig
verloop.

De vensterglasproductie, die vóór den oorlog tusschen
2.000.000 m? en 2.500.000 m" per maand bewoog - waarvan
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400.000 m" ten behoeve van het binnenlandsoli verbruik - lag iu
Januari 1946 op ca. l.200.000 rn", welke productie meestendeels aan
de binnenlandsoho marktvoorbehouden bleef; in Maart bereikte zij
tuim l.500.000 1n2 en steeg daarna verder fot boven de 2.000.000 m"
per maand tijdens het tweede halfjaar.

Deze produotiestijging maakte het mogelijk naast de bevrediging
der prioritcitsbehoeftcn V(lU de binncnlandsche markt het uitvoer-
contingent aanzienlijk te verhoogen.

ln de hoUe-glasw[lt'ClJindustrie\verd de productie tot 50 ù 60 pGI
van het vóór-oorlogsniveau uitgebreid.

De ui tvoer, clic niet meel' aan vergunning onderworpen is, ver-
toonde een aanmerkelijkeu vooruitgang tijdens de laatste maanden,
doch de verkoop op de buitcnlundsche marlden werd door strenge
con tingenteeringsm natregelen gehinderd.

In de spiegelglasfabricage werd de bedrijvigheid m de verschil-
lende bekkens hervat en de afzet in hel. buitenland tijdens het tweede
halfjaar uitgebreid. Alhoewel voor den export dezer goederen cell
lTllvoudige aangifte volstond, vertegenwoordigden de aan de
hinncnlundschc markt. geleverde hoeveelheden een hooger procent vau
(Ie pl'odllcl.ie duu vvóór de vijundclijkhodcn; zulks hield verband met
dell wederopbouwen de voorraadvorming in spiegel- en glashandel.

lu de diamantnijverheid gesclliedde de ruwvoorziening zonder
groote moeilijkheden, behalve wat steenen van hooge qualiteit betreit.
Het blijkt inderdaad, dat deze laatste bij voorkeur naar bepaalde
huitcnlundsche diamantcentra werden verzonden, ten nadeele van de
Antwcrpsche industrie.

De uitvoer van geslepen bleef tijdens de eerste drie kwartalen
van 1946 nagenoeg op een zelfde peil, waarbij naar rangorde van hun
belangrijkheid, de Vereenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada CIl

Mexico de voornaamste afnemers bleven,

In October verzwakte de vraag van Amerikaarische zijde, inzon-
derheid doze naar edelsteenen van middelmatige en mindere qualiteit
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die thans door de Antwerpsche bedrijven het meest worden bewerkt,
~wegens de bijzondere kenmerken van het hun ter beschikking
gestelde ruw.

Tegenover de dreiging eener sterke prijsdaling van de geslepen
diamanten, die het meerendeel der Belgische fabrikanten in een
moeilijken toestand zou hebben gebracht in verband met de hooge
prijzen waartegen de voorraden ruw waren aangelegd, stelde de
Antwerpsche diamantindustrie zich te weer door een conventioneele
beperking van het slijpen. Deze maatregel verwekte op de
New-Yorksche markt een gUIlstige psychologische reactie, doch had
een sterke inkrimping van den uitvoer tot gevolg.

Het herstel van het materieel voor het spoor-, water-en wegver- Verkeer

keer verliep in een sneller tempo dan dit van de toeneming van
productie en handel, zoodat het gezamenlijk vermogen der verschil-
lende transportmiddelen ruim de behoeften overtrof.

Overigens "vas de bedrijvigheid in elken verkeerssector sterk
verschillend. Zoo werd op den spoorweg een ruimer beroep gedaan
dan op de binnenscheepvaartwogens de disparifeit del' tarieven die
in het nadeel van laatstgenoemd vervoermiddel uitviel, ook al werd
deze prijsafwijking verzacht door een beslissillgin April waarbij de
vervoerprijzen per spoor verhoogd ell deze van de binnenvaart
verlaagd werden. Ook het vervoer np denweg kende naar verhouding
een zwakkere bedrijvigheid dan dit per spoor.

De spoorwegen slaagden er in hun bedrijfsmogelijkheden aan-
zienlijk uit te breiden.

Het locomotievenpark is nagenoeg geheel op peil gebracht. Het
telde medio-November 3.344 eenheden waarvan 2.320 bedrijfswaar-
dig, tegen 3.414 eenheden op 10 Mei 1940, waarvan 2.516 bruikbaar.

Het Belgisch wagonpark dat in 1938, 10l.754 eenheden omvatte,
telde er 76.098 per 30 September 1946. Daarenboven leverde Canada
3.180 wagons in onderdeden, die naderhand gemonteerd werden.
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Anderzijds maakte de Nationale Maatschappij van Belgische Spoor-
wegen aan de Belgische industrie een bestelling over van 10.000
wagons die in 1947 dienen geleverd.

Wat het aantal in België aanwezige wagons betreft, het bedroeg
82.531 eenheden per einde October tegen 106.000 einde 1938. Van
eerstgenoemd aantal maakten er 74.627 deel uit van de internationale
pool, terwijl de 7.904 resteerende wagons hierin niet begrepen waren.

Het spoorwegverkeer was bijzonder druk in de maand April ten
gevolge van de staking in de binnenscheepvaart, alsmede in September,
October en November wegens het seizoenvervoer.

Het vervoer uitgedrukt in ton-kilometers lag, wat het afgeloopen
jaar betreft, dichter bij het cijfer van 1938 dan het vervoer uitgedrukt
in tonnengewicht. Zulks wijst er op dat het vervoer der goederen
gemiddeld op een grooteren afstand geschiedde, hetgeen vermoedelijk
verband houdt met de gedeeltelijke vervanging van de binnenscheep-
vaart door het spoorwegvervoer.

Ondanks de uitbreiding van de economische bedrijvigheid bleef
het vervoer per buurtspoorwegin 1946 nagenoeg op hetzelfde peil als in
1945. Het aantal ton-kilometer vertoonde zelfs een lichte vermindering
in het tweede halfjaar vergeleken met de overeenkomstige maanden
van een jaar te voren. Blijkbaar was de algemeene verbetering in de
verschillende verkeersmiddelen oorzaak dat aan den buurtspoorweg
zekere opdrachten werden onttrokken, die hij gedurende den oorlog
en tijdens de maanden na het beëindigen del' vijandelijkheden op zich
had genomen, in verband met de ontoereikendheid der verkeers-
middelen van het wegvervoer en het spoor, en het massale gebruik
van laatstgenoemd verkeersmiddel voor militaire doeleinden.

Wat het wegvervoer betreft, werd het beschikbare materieel
ruimschoots aangevuld; dank zij de afschaffing der benzinerant-
soeneering met ingang van 1 September 1946, benaderde het gezamen-
lijk aantal in gebruik genomen vrachtwagens het vóór-oorlogspeil,
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De toeneming der beschikbare voertuigen gaf aanleiding tot
heropleving der concurrentie, zoodat de vervoerprijzen sterk beneden
de voorziene maximum-tarieven daalden.

De bedrijvigheidin de binnenscheepvaart bleef dooreengenomen
lager dan het gezamenlijke transportvermogen in dezen sector. De
voornaamste oorzaak van dit verschijnsel was de hooge prijs van het
vervoer te water t.O.V. de andere transportmiddelen en de inkrimping
van de Rijnvaart die vóór den oorlog een zeer belangrijke bron van
inkomsten voor de Belgische binnenscheepvaart opleverde. Niettemin
was een gevoelige vooruitgang in den loop der laatste maanden van
het jaar merkbaar en werd een ruim gebruik gemaald van de beschik-
bare scheepstonnage om het seizoenverkeer in den herfst te verzekeren.

De uitbreiding van onzen buitenlandsehen handel tijdens het
afgeloopen jaar ging gepaard met een verhoogde bedrijvigheid in onze
zeehavens, ondanks den teruggang van het zeevervoer voor militaire
doeleinden.

Het aantal III de haven van Antwerpen binnengevaren schepen
beliep in 1938 genlÎddeld 980 eenheden per maand met een tonnemaat

. van 2.012.000 registerton. In 1945 bedroeg het, met inbegrip van het
militair vervoer, gemiddeld 299 eenheden met een tormernaaf van
1.121.000 registerton, incl. militair vervoer. In den loop van het jaar
1946 vertoonde het verkeer - nagenoeg uitsluitend van commer-
cieelen aard een geleidelijke stijging. Aldus kwamen m
November 522 zeeschepen metende 1.050.000 registerton de haven
binnen, tegen 348 eenheden metende 807.000 registerton in Januari.
Het maandgemiddelde voor het heele jaar beloopt 440 schepen,
metende 938.000 registerton.

Wat het aantal schepen betreft, was de vooruitgang dus vrij
belangrijk, terwijl de tonnage, 00], al gaf zij een stijging te zien,
niettemin beneden het peil van 1945 bleef; hieruit blijkt dat de
binnengevaren schepen gemiddeld een kleinere ruimte hadden, wat
kan worden verklaard door de omstandigheid dat de Liberty ships,

- 41-



waarvan de exploitatie ~vvemJgrendabel IS, geleidelijk uit de vaart
werden genomen.

Het gewicht der geloste goederen bedroeg gemiddeld 600.000 t
Ù 800.000 t per maand, tegen 989.000 t in 1938.

De stijging van den uitvoer tijdens de laatste maanden kwam in
het havenverkeer te Antwerpen tot uiting in een vermindering van het
aantal op ballast uitgevaren schepen. Terwijl in 1938 maandelijks
134 op 980 vertrokken schepen, of 13,6 pCt, op ballast vaarden,
verlieten in 1945 gemiddeld 240 schepen op 295, of 81,3 pCt, de haven
zonder goederenlading. In September 1946 vertrokken slechts 143
schepen op 436, hetzij 32,8 l'Ct, op ballast. Er zal echter nog een groote
krachtsinspanning dienen geleverd, om den vóór-oorlogstoestand te
herstellen; de via Antwerpen uitgevoerde goederen vertegenwoordigen
inderdaad in 1946 slechts een gemiddelde van ca. 200.000 t pel'
maand, tegen 975.000 t in 1938.

De ontwikkeling van den overzeesehen uitvoer is dan ook een
onontbeerlijke vereischte opdat de schepen die Antwerpen aandoen
met een normale retourvracht zouden kunnen vertrekken; blijkbaar
zal de haven in de eerstkomende jaren, méér dan zulks in het verleden
het geval was, op de binnenlandsoho productie zijn aangewezen, daar
het transitoverkeer ten deele aan belang heeft ingeboet ten gevolge
van de ontwrichting der economische bedrijvigheid in de Rijnstreek.

De haven van Gent, waarvan de geallieerde legers bij het begin
van 1945 een ruim gebruik hadden gemaakt, zag haar bedrijvigheid
sedert Mei van hetzelfde jaar verzwakken, ten gevolge van de afneming
van het militaire vervoer.

Het verkeer in de haven bedraagt thans ongeveer twee derden
van het peil van 1938 wat het aantal schepen en de ingevoerde
goederen betreft en één derde voor de uitgevoerde goederen.

In de haven van Brussel kon tegen einde 1945 opnieuween
zekere bedrijvigheid worden opgemerkt die zich in den loop van 1946
verder uitbreidde. Het vóór-oorlogspeil werd evenwel llOg lang niet
bereikt.
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Het herstel van de Belgische koopvaardijvloot werd tijdens het
af'geloopen jaar krachtig voortgezet. Zooals bekend, was onze handels-
vloot van 421.000 t per 10 Mei 1940 gevallen tot 185.997 t
III Mei 1945.

Dank zij de recuperatie van schepen die voor Duitsche rekening
III aanbouw waren, de leveringen van Duitschland uit hoofde van
herstelbetalingen, alsmede den aankoop van een aantal schepen in de
Vereenigde Staten en den aanbouw van nieuwe eenheden hier te lande,
zal België binnen afzienbaren tijd opnieuw over de vóór-oorlogsche
scheepsruimte beschik ken.

Uit een vergelijking van het areaal der voornaamste teelten in
1939, 1945 en 1946 blijkt, dat de wederaanpassing van den Belgisohen
landbouw tijdens het jaar 1946 verderen voortgang maalde en haar
voltooiing nabij is.

Areaal der voornaamste teelten
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

1939 1945 1946. 'I'eclt (ha)

2G7.3GO 293.415
12.3.551 167.51;3

:131,.781 115.685
7.320 7.371;

1.708 2.813
278.861 237.615
107.003 69.1;09
5,j.295 38.317
14.700 21.339
,j.844 1.894
2.308 3.H8

147.542 90.590
808.652 (1) nl.532

Broodgranen 253.188
137.938
105.086

7.302
2.862

Tarwe

Rogge ...

Spelt

Masteluin

Andere graangewassen

N ij verheidsteelten

252.865
86.220

Suikerbieten 11.488
Vlas

Cichorei

Tabak

Aardappelen

Weiland .

31.388
4.329
4.699

79.427
766.653

(1) Ramingscijfer.

Inderdaad, de verhouding tusschen de teelten voor menschelijk
en deze voor dierlijk verbruik, die tijdens den oorlog in het voordeel
der eerste gewijzigd werd, keerde steeds meer tot den vóór-oorlogschen
toestand terug. Met andere woorden, het areaal broodgranen liep de
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laatste twee jaren sterk terug ten voordeele van de andere graange-
wassen, de voederteelten en het weiland.

Ook de industrieteelten vertoonden steeds meer een tendens tot
terugkeer naar het vóór-oorlogsch areaal.

Alleen de aardappelteelt is nog niet teruggekeerd tot den normalen
toestand; verre van het vóóroorlogsche areaal te bereiken, slonk ze
zelfs met ca. 12 pCt t.o.v. het voorgaande jaar. Deze vermindering,
vooral merkbaar voor de late aardappelen, is te wijten aan het gebrek
aan plantgoed en de slechte hoedanigheid van een groot gedeelte
er van.

De veestapel werd uiterst snel terug op peil gebracht.

Veestapel
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

waarvan melkkoeien .

Varkens

Pluimvee

775

1939 1945 1946

(duizenden)

waarvan leghennen

245
1.599

885

2/.9
1.628

806
629

2.391
2.H8

2GG

1.710

Landbouwpaarden

Rundvee

855
1.557 (1)

1.222 (1)

83Q
I,.GGO
3.755

(1) Volgens de telling van Juni 1940.

Het aantal landbonwpaarden, dat tijdens den oorlog ingevolge de
opeischingen van den bezetter sterk terugliep, overschrijdt thans het
cijfer van 1939. Hetzelfde geldt voor den rundveestapel; het aantal
melkkoeien nam evenwel af, hetgeen 's lands voorziening van boter
en melk hinderde. De varkens- en de pluimveestapel bereikten bijna
het vóór-oorlogsch peil.

In de voorziening der bevolking van voedingsmiddelen werd een
bevredigende vooruitgang vastgesteld.

Het rantsoeneeringssyteem werd in groote trekken gehandhaafd;
bepaalde vleeselisoorten en enkele ondergeschikte producten werden
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nochtans vrijgegeven. De rantsoenen werden over het algemeen VriJ

regelmatig toebedeeld. De voorziening van groenten en fruit was
overvloedig.

Bij de voedselvoorziening werd derhalve een tendens tot terug-
keer naar normale verhoudingen waargenomen zoowe] wat de
hoeveelheden als den aard der producten betreft.

De vooruitzichten zijn tamelijk bemoedigend; zoo de wereld-
voorraden aan graan het toelaten, zal het broodrantsoen kunnen ver-
hoogd en de qualiteit er van verbeterd worden; wat vleesch en melk
betreft, zal het herstel van onzen veestapel een meer normale voor-
ziening in de hand werken; eventueel zal zulks een geleidelijken
terugkeer naar een vrije vleeschmarkt kunnen bespoedigen en het
einde van de rantsoeneering der voedingsmiddelen in het algemeen
verhaasten.

Na de seizoentoeneming der werkloosheid in den loop der Werkkrachten

maanden December 1945 en Januari 1946, maakte de inschakeling der
niet te werk gestelde arbeiders in hel productieproces ononderbroken

Daggemiddelde der gecontroleerde werkloozen voortgang, hetgeenhet
Bron: Steunfonds voor Werkloozen redres van de volkshuis-

houding duidelijk in het
licht stelt. In Novem-
ber 1945 bereikte het
daggemiddelde der gecon-
troleerde werkloczen

Geheel I Gedeeltelijk

I 'rotaal
Maand werkloczen werkloczen

(duizenden)
~-~---

l()16.Iannari ......
I

[l[l 37 13G
Februari ...... 85 23 J08
Maart ....... 73 22 95
April ." .... 55 12 G7
Mei ............ -15 11 56
Juni ............ 38 11 49
Juli ............ 33 15 48
Augustus ... 31 19 50
September 27 JO 37
October .... " 26 11 37
November ... 28 15 43
December .. , 37 44 81
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Prijzen
en loonen

Buitenlandsche
handel

hel, cijfer opnlemv op 43.000. Daarhij client rekening gehouclen met
het feit dat het contingent der door de gC[I]]ieerde legers te werk
gestelde arbeidskrachten - nog zoowat 90.000 arbeiders een jaar
geleden -- geleidelijk inkromp en teruggevallen was tot slechts
6.600 eenheden in November 1946. Hrcruit blijkt dat deweder-
tewerkstelling algeheel ten voordeels van 's lands economie geschiedde.

De prijspolitiek die onmiddellijk na de bevrijding door de
Regeering werd ingeluid, had het herstel van een tweevoudig even-
wicht tot doel : in de eerste plaats, op het hinnenlandsch plan een
bevredigende verhouding tot stand brengen tusschen prijzen, loonen
en productiekosten, verder op het buitenlandsch plan, een voldoende
harmonie herstellen met de wereldprijzen.

Ten gevolge van de « full employment » op de arbeidsmarkt,
moesten de hooge kosten van levensonderhoud onvermijdelijk een
opwaartsehen druk op de loonen uitoefenen. Door de opeenvolgende
aanpassingen zouden, blijkens een verklaring van den Minister van
Economische Zaken, de loonen einde 1946 het indexcijfer 317 t.o.v.
het gemiddelde van 1936-1938 bereikt hebben, zonder inachtneming
van de stijging der sociale lasten.

Uit de vergelijking vau bet loonindexcijfer en het indexcijfer der
kleinhandelsprijzen blijkt dat de reëele 100Ilen in België thans nagenoeg
96 pCt van het vóór-oorlogsch peil bereiken. Het herstel van het
binnenlandsch evenwicht tusschen prijzen en Iconen en, bijgevolg, v.m

het levenspeil is derhalve op goeden vveg.

Om verschillende redenen komt het verloop van den buitenland-
schen handel der Belgiseh-Lnxemburgsche Economische Unie sedert
de bevrijding van het grondgebied niet duidelijk tot uitdrukking in de
gepubliceerde cijfers, inzonderheid wat den invoer betreft.

Bepaalde dubbeltellingen zijn oorzaak dat de aangegeven cijfers
bij den invoer ten onrechte zijn verhoogd. Daartegenover werden
sommige transacties met aanzienlijke vertraging geboeld of nog voor
een waarde opgeteekend die lager is dan de werkelijke aankoopprijs.
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Speciale Handel van de Belgisch-Luxemburgsche Economische Unie
BrOIl : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Tijdvak

Invoer

Gewicht
(duizenden

tonnen) I
Waarde

(millioenen
franken)

Uitvoer

Gewicht
(duizenden

tonnen) I
Waarde

(millioenen
franken}

Saldo

1944

Laatste -I. maand.

1945

12 maanden

1946 Januari

Februari

Maart .

April

Mei

Juni ..

Juli ..

Augustus

September .

October ..

November .

December .

Totaal. .....

7.595

1.440

1.555

1.590

1.395

1."96
1.168

1.597

1.792

1.683

1.951

2.139

1.613

19.710

93

13.756

2.671

2.785

2.963

3.143

3.780

1.132

".017
5.360

".598
6,430

6.603

6.209

179

1.452

7.1,1,2

79

372

384

510

1,83
57"

575

719

653

711

898

728

835

3.984

1.174

1.299

1.870

1.666

2.286

2.241

2.890

2.243

3.004

3.714

3.294

3.952

29.635

49 - 130

- 9.772
- 1.497

- 1.486

- 1.093

- 1.477

- 1.494

- 1.891

- 1.127

- 3.116

- 1.594

- 2.716

- 3.309

- 2.257

- 23.05552.690

Een meer benaderend beeldvan de werkelijkheid geven de cijfers
helreffende den uitvoer daar de factoren die de invoercijfers beïnvloc-
den hiel' geen rol spelen.

Wat het verloop van den buitenlandsehen handel in het jaar 1946
het/'cft,is de vooruitgang aanzienlijk. In Juni 1945 bedroegen invoel'
en uitvoer resp. 12 en 4 pCt van het maandgemiddelde der jaren 1936
tot 1938; in December 1945 waren deze verhoudingscijfers resp. 51
en 14 pCt, terwijl zij in December 1946 reeds tot 56 en 44 pCt waren
gestegen.

Anderzijds kan worden opgemerkt dat de gezamenlijke waarde
van denuitvoer, die van de bevrijding af tot einde December 1945
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slechts 28 pCt van den invoer vertegenwoordigde, steeg tot gemiddeld
56 pCt in 1946, dan wanneer dit gemiddelde in de jaren 1936-1938
92 pCt bedroeg.

Hoe bemoedigend deze vooruitgang ook moge zijn, de binnen-
landsche productie dient opgevoerd, ten einde het aandeel bestemd
voor de buitenlandsche markten verder te verhoogen, ook al moest
hierdoor het herstel van de binnenlandsche economie een langeren
tijd in beslag nemen.
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BEHEER

De Algemeene Vergadering der aandeelhouders van 25 Februari
1946, heeft den heer Albert Dewandre tot regent, voor een termijn
van drie jaar verkozen, in vervanging van den heer André Peltzer,
wiens mandaat op dien datum eindigde en die zijn candidatuur niet
meer ter stemming der Vergadering voorstelde.

Op 26 Augustus 1946 heeft de Vergadering hulde gebracht aan
de nagedachtenis van den heer Leopold J. F. Frateur, die op
15 Maart 1946 overleden is. De Gouverneur hield volgende rede:

« Gedurende het afgeloopen halfjaar hadden wij het afsterven te
betreuren van den heer Leopold Frateur.

» De heer Frateur was regent van de Nationale Bank van België
sedert 1926.

» Hij werd verkozen op voordracht van den Hoogen Landbouw-
raad. Gedurende twintig jaar heeft hij actief deelgenomen aan de
werkzaamheden van den Regentenraad en van den Algemeneen Raad.
Met immer hernieuwden ijver diende hij de Bank en gaf haar de
medewerking van zijn groote kennis en van de ervaring die hij tijdens
een buitengewoon schitterende loopbaan had opgedaan.

» De heer Frateur was een man van de wetenschap, een reIZIger,
een groot beheerder en een goed mensch, die de bewondering en de
achting van iedereen afdwong. Zijn raadgevingen waren steeds wijs
en bezadigd. Zijn vriendelijke welwillendheid, zijn rechtschapenheid
en zijn groote bezorgdheid om het openbaar belang, werden algemeen
gewaardeerd.

- 49-



» Het afsterven van deu heer regent Frateur is een zwaar verlies
voor de Bank. Onze Instelling zal met diepe dankbaarheid zijn lange
en kostbare medewerking gedenken. »

Het mandaat van den heer Leopold Frateur moest eindigen na de
Algemeene Vergadering te houden in Februari 1947. Overeenkomstig
artikel 53, § § 2 en 8 der statuten, werd de heer Emile Van Dievoet
aangeduid om dit mandaat te voleinden.

De Vergadering van 26 Augustus 1946, heeft de Ileel'en regenten
Charles de Lausnayen Henri Deraedt, en de heeren censoren
Jean Brat, Fernand Duchène, Ernest Jurion en Maurice Mogin,
herkozen voor een periode van drie jaar, die eindigt na de Vergadering
van Februari 1950.

De heer Franz De Voghel, met verlof sedert 2 Augustus 1945,
datum van zijn benoeming tot Minister van Financiën, heeft begin
Augustus 1946, zijn plaats in het Directiecomité hernomen.

Leden der Directie werden in 1946, zonder cumul van bezoldi-
ging, belast met functies bij de instellingen opgericht krachtens de
aceoorden van Bretton Woods. De heer Maurice Frère werd benoemd
tot gouverneur voor België, van het Internationaal Muntfonds, en
plaatsvervangend gouverneur bij de Internationale Ban], voor Weder-
opbouwen Economische Ontwikkeling. De heer Hubert Ansiaux werd
verkozen tot « executive director » bij het Fonds, voor België, het
Groothertogdom Luxemburg en IJsland, en de heer Franz De Voghel
tot « executive director » bij de Internationale Bank, voor de reeds
genoemde landen alsmede voor Noorwegen. De heer Thomas Basyn
werd aangesteld als plaatsvervanger van den heer Franz De Voghel,
in deze Bank.

Aan den anderen kant, neemt de heer Maurice Frère, sedert
Juli 1946, het presidentschap waar van den Raad van Beheer van de
Bank voor Internationale Betalingen.

Met instemming van de Belgische en Groothertogelijke Regeerin-
gen, werd het agentschap Luxemburg tot den rang van Bijbank
verheven, met ingang van 1 Augustus 1946.
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PERSONEEL

De Bank heeft een gevoelig verlies ondergaan in den persoon van
den heer Onderdirecteur, Arthur Bovyn, Chef van den Dienst van het
Personeel, overleden op 21 October 1946. Gedurende meer dan drie
en veertig jaar heeft de heer Bovyn zich onafgebroken gewijd aan
onze Instelling en het welzijn van het personeel. Wij zullen zijn
nagedachtenis trouw bewaren.

De naam van den heer Robert Mussche, klerk in het agentschap
Gent en als politiek gevangene naar Duitseliland gedeporteerd, dient
gevoegd bij de lijst der leden van het personeel die voor het Vaderland
gestorven zijn.

De Bank betreurt het afsterven van de heeren Hector Bertouil,
Clément Brasseur, Edouard De Donoker. Adelin Dejaiffe, Cyrille
De Paepe, Léon Frédérickx en Philippe Marlier, leden van het personeel
van het Hoofdbestuur, alsmede van de heeren Firmin Vanderschelden,
van de Bijbank Antwerpen, Achille Meganok van het agentschap Aalst,
en Octave Giot, van het agentschap Aarlen.

Gedurende het afgeloopen jaar bereikten talrijke leden van
het personeel de leeftijdsgrens. Met weemoed nam dé Bank
afscheid van de heeren Arthur Detienne en Raoul Hamès, beiden
inspecteurs-generaal, chefs, resp. van de Overheidsfondsen en de
Invorderingskas ; van de heeren Henri Colin eue-Fernand Van Bael,
agenten, resp. te Tienen en te Turnhout, alsmede van de heeren Eugène,
Béroudiaux, Charles Bezin, Théophile Bontems, Benoit Buggenhout,
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Adhérnar Cruyplants, Louis Dauginet, Eugène De Groote, Camille
Demeyere, Gilbert De Praetere, Egide Desmedt, Michel Dessinge,
Auguste De Vuyst, Pierre De Wit, Louis Esperant, Alphonse Goossens,
Mathieu Hermans, Jean Lekeu, Léon Mataigne, Louis Pecters,
André Peetroons, Léon Pletinckx, Albert Ruwet, Hubert Vandenhende,
Edouard Vanhoorenbeeck, van het Hoofdbestuur, en van de heeren
Arthur Chanteux, Joseph Cousaert, Anatole Delmotte, Gaston Godefroid,
Emile Hanoteau, Frans Herremans, Léonard Jamme, Edouard Lauwers,
Mevr. Anna Snepvangers, den heer Jules Van Etsen, van de bijbanken
en de agentschappen.

Zooals vorig jaar hadden de diensten der Bank, te Brussel en in
de provincie, een zware taak te vervullen. Het plichtsgevoel en de
toewijding van het gansche personeel, verdienen allen lof.

De bezoldigingen van het personeel werden aangepast met
terugwerkende kracht op 1 Januari 1946, binnen het raam van de
huidige wetgeving betreffende de reglementatie van wedden en
loonen, en van de algemeene politiek van de Regeering in zake bezol-
digingen. Voor deze reden moest de weddeschaalopgemaakt worden
met instemming van den Minister van Financiën.
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ONTLEDING VAN DE BALANS

EN VAN DEWINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1946

ACTIVA

De goudvoorraad, gewaardeerd op basis Goudvoorraad

van den verkoopprijs, hetzij fr. 49.318,0822 per
kg fijn, bedraagt per 25 December 1946. . fr. 32.225.938.706,11

waarvan,
in het buitenland

in België.

. fr. 31.036.035.457,52

. fr. 1.189.903.248,59

Hierna volgt de vergelijking met de cijfers van vorig jaar
2.5 December 1946 25 December 1945

Beschikbare goudvoorraad
fr'. 21.732.753.821,34 20.890.029.612,21

Onbeschikbaar goudsaldo
na herwaardeering van
den goudvoorraad (be-
sluitwet n' 5 dd. 1 Mei
1944) . . fr. 10.493.184.884,77 10.493.184.884,77

fr. 32.225.938.706,11 31.383.214.496,98

a) Op zicht : tegenwaarde van de buitenlandsche deviezen op
zicht bij eerrespondenten van de Bank in het buitenland en van de
vreemde biljetten in haar bezit.

Buitenlandsche
deviezen
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Vorderingen in
Belgische franken
op het buitenland

Papier op België

Per 25 December 1946 bedraagt dit
tegoed .

Per 25 December 1945 beliep het .
3.522.679.559,35
1.953.991.699,39

. fr.

. fr.

b) Op termijn : tegenwaarde van chèques
op het buitenland, waarvan de inning wegens de
omstandigheden is uitgesteld, van Engelsche en
Fransche Schatkistbons en van handelspapier in
dollars . . fr.

Per 25 December 1945 bedroezen dezeI:)

deviezen . fr.

2.193.639.283,35

1.640.825.514,05

De vorderingen in Belgische franken op het buitenland staan in
de balans pel' 25 December 1946 ingeschreven
voor. . fr. 414.049.387,52

Zij vertegenwoordigen papier in Belgische franken op het buiten-
land, alsmede vorderingen in Belgische franken op vreemde circulatie-
banken, ten gevolge van de bestaande monetaire accoorden.

Dit bedrag wordt ingedeeld als volgt :
Papier in Belgische franken op het buitenland. fr. 953.462,50
Vorderingen in Belgische franken . fr. 413.095.925,02

-----------------
fr. 414.049.387,52

In de balans per 25 December 1945 had deze rubriek als opschrift :
« Papier in Belgische franken op het buitenland », en bevatte enkel,
ten beloope van fr. 3.813.252,20, vóór het uitbreken der vijandelijk-
heden gedisconteerde waarden, over de regeling derwelke de Bank
nog geen zekerheid had.

a) Handelspapier op België :
Deze rubriek bevat de portefeuille van het door de Bank gediscon-

teerd en in België betaalbaar handelspapier.

Deze portefeuille bedraagt, per 25 Decem-
ber 1946 . fr.
tegen, per 25 December 1945

2.892.811.262,94
412.949.555,57. fr.
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b) Papier uitgegeven door instellingen waarvan de verbintenissen
door den Staat gewaarborgd zijn.

De portefeuille van het onder dezen post geboeld, papier, bedraagt
per 25 December 1946. . fr. 2.156.000.000,-

Per 25 December 1945 beliep ze . . fr. 862.000.000,-
Het geldt hier wissels, kasbons en promessen, in disconto genomen

van semi-publieke instellingen. waarvan de verbintenissen door den
Staat gewaarborgd zijn.

c) Overheidseffecten
Ze vertegenwoordigen, per 25 December 1946, fr. 40.250.000,-
Deze post bevat effecten op korten en halflangen termijn,

uitgegeven door den Belgischen Staat en gedisconteerd overeenkomstig
artikel 17, 30, der statuten.

Deze rubriek kwam op de balans, per 25 December 1945, niet
voor.

De voorschotten op overheidsfondsen,
statuten bedragen :

per 25 December 1946
per 25 December 1945 beliepen zij

bedoeld bij art. 17, 80 der

. fr. 222.529.852,80

. fr. 259.309.478,76

Deze post bevat de volgende waarden
25 December 1946 25 December 1945

Zilvergeld . fr. 350.738.351,90
Pasmunt . . fr. 36.889.905,86
Coupures der Thesaurie. fr. 382.473.540,-

-----------------
fr. 770.101.797,76

30.333.877,90
13.871.621,49

288.428.785,-
332.634.284,39

Het tegoed van de Bank bij den Postchèque- en Girodienst beliep :
per 25 December 1946 . fr. 261.799,91
per 25 Decembm: 1945 . fr. 7.348.382,62

In den post « Vorderingen op den Staat » zijn opgenomen :
I. - Schatkistcertificaten, zonder intrest, verworven in toepas-

sing van overeenkomsten gesloten krachtens de besluitwet van
10 Mei 1940 en onderverdeeld als volgt :
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Certificaten A : Schatkistcertificaten door den Staat aan de Bank
afgegeven als tegenwaarde der voorschotten die hem, voor zijn eigen
behoeften, worden verleend, en certificaten, afgegeven als tegenwaarde
der voorschotten van den Staat aan den Dienst voor Onderlinge
Hulpverleening. In de balans per 25 December 1945 kwamen laatst-
genoemde certificaten op het actief voor, onder de rubriek : « Certi-
ficaten B ». De certificaten A en B werden op 27 December 1945
in één enkele rubriek vereenigd.

Certificaten C : Certificaten afgegeven als tegenwaarde van de
voorschotten van den Staat aan de Geallieerde legers, met het oog op
de betaling der soldij aan hun troepen. Deze voorschotten worden
geleidelijk dool' de Geallieerde Regeeringen terugbetaald in hun eigen
munt.

Deze categorieën voorschotten staan voor volgende totalen te
boek:

25 December 1946 . 25 December 1945

Rekening van de Schatkist l
Dienst voor Onderlinge 46.931.399.000,-

Hulpverleening. . . fr.
Geallieerde Legers . fr. 1.032.451.000,-

fr. 47.963.850.000,-

16.640.000.000,-
5.704.346.000,-

41.146.250.000,-

18.801.904.000,-

II. - Andere vorderingen op den Staat.

1. Schatkistbon : Overeenkomst van 17
October 1930, bekrachtigd bij de wet van
27 December 1930 . . fr. 500.000.000,-

Deze bon vertegenwoordigt het saldo van de
schuld van den Staat, uit hoofde van het intrekken
van het Duitsch geld in 1918. Deze schuld is niet
vatbaar voor delging vóór 31 December 1961,
datum waarop het privilege van de Bank vervalt.
Vóór de verlenging van het privilege del' Bank in
1937, was deze datum vastgesteld op 31 Decem-
ber 1952.

Te transporteeren : fr. 500.000.000,-
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Transport : fr.
2. Overeenkomst van 27 Juli 1932, gesloten

in uitvoering van de wet van 19 Juli 1932 :
A. Overheidsfondsen . fr. 550.000.000,-
B. Schuldbrief . fr. 4.013.701,24

fr.

Onder deze twee subhoofden ZIJn gegroe-
peerd :

1°) Een 3 1/2 pCt Schatkistcertificaat op
5 jaar, van. . fr.
waarvan de intresten tot delging van den schuld-
brief bestemd zijn;

2°) Het niet gedelgde saldo van den schuld-
brief die door de Schatkist werd overhandigd als
tegenwaarde van het verlies op de ponden ster-
ling, die de Bank op 21 September 1931 bezat.

Per 25 December 1945, bedroeg deze schuld-
brief. . fr.

Tijdens het boekjaar 1946, beliepen de
intresten opgeleverd door het Schatkistcertificaat

fr.
Per 25 December 1946, beloopt bijgevolg

het niet gedelgde saldo . fr.

500.000.000,-

554.013.701,24
1.054.013.701,24

550.000.000,-

23.263.701,24

19.250.000,-

4.013.701,24

Als deze delging zal geëindigd zijn - hetzij tegen 10 Maart 1947
- moet een door hel Parlement te bekrachtigen overeenkomst gesloten
worden tusschen den Staat en de Bank, met het oog op de vaststelling
van den datum en de voorwaarden voor het te gelde maken van
de overheidsfondsen verworven krachtens de overeenkomst van
27 Juli 1932.

De overheidsfondsen en andere krachtens art. 18 en 21 der Overheidsfondsen

statuten verworven effecten, beliepen en andere
krachtens

per 25 December 1946 . fr. 636.711.319,10 de statuten
verworven effecten

en per 25 December 1945 . fr. 653.088.188,96
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Waarden
van de Pensioenkas
van het Personeel

Debiteuren wegens
termijnverkoopen
van goud
en' deviezen

Gebouwen,
materieel
en meubelen

Afgeschreven
en te verzilveren
waarden

Overgangs-
rekeningen
van de actiefzijde

Deze post, waarvan de tegenwaarde op de passiefzijde voorkomt
onder het hoofd : « Pensioenkas van het Personeel », staat inge-
schreven:

pel' 25 December 1946, voor
tegen, pel' 25 December 1945

. fr.

. fr.
255.121.008,66
237.459.429,77

Deze rubriek, die haar tegenwaarde op het passief heeft onder :
« Te leveren deviezen en goud », staat op de balans per 25 Decem-
ber 1946 geboekt voor. . fr. 246.458.484,15

Zij vertegenwoordigt de verbintenissen van diverse debiteuren, die
met de Bank termijnverrichtingen in buitenlandsche munt en in goud,
gesloten hebben.

De niet afgeschreven waarde der gronden en
gebouwen is in de balans per 25 December 1946
ingeschreven voor . fr. 146.180.000,-

Deze post stond in de balans per 25 December 1945, voor hetzelfde
bedrag geboeld.

Het materieel en de meubelen, heelemaal afgeschreven, komen
enkel nog « pro memorie» in de rubriek voor.

Onder deze rubriek zijn, « pro memorie », de waarden opgenomen
die, wegens de onzekerheid omtrent den datum en de mogelijkheid van
hun verzilvering, niet als tegenwaarde van de verbintenissen op zicht
van de Bank kunnen worden aangewend.

Per 25 December 1946 zijn de overgangsrelwningen van de actief-
zijde als volgt samengesteld :
a) Voorraad voor aanmaak van biljetten en

drukwerken . fr. 8.826.705,22
b) Te ontvangen intresten op overheidsfondsen,

hetzij het prorata der, tot 25 December 1946
loopende intresten, op het totaal der op de
actiefzijde voorkomende overheidsfondsen. fr.

c) Fiscale en postzegels, gedeponeerde waarbor-
gen, boekjes met gezegelde chèques en andere
te recupereeren uitgaven . fr.

18.876.625,50

2.241.644,45
Te transporteeren : fr. 29.944.975,17
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29.944.975,17Transport : fr.
d) Ministerie van Landsverdediging : terugvor-

dering van tij~ens de bezetting door geheime
formaties weggenomen kasgelden . . fr.

e) Belgisch- Luxemburgsch Instituut voor den
Wissel : terug te vorderen bedrag wegens
uitgaven gedaan voor dit Instituut. . fr.

f) Schatkist: terug te vorderen bedrag wegens
uitgaven voor de geldsaneering en de repa-
trieering . fr.

g) Rentenfonds : terug te vorderen bedrag
wegens uitgaven gedaan voor dit Fonds . fr. 1.439.179,75------------------

Totaal : fr. 48.556.780,10

2.243.400,-

9.654.667,40

5.274.557,78

De laatste VIer posten komen voor hun tegenwaarde op de
overgangsrekeningen der passiefzijde voor.

De vordering van de Nationale Bank van België op' de Emissiebank
te Brussel bedraagt per 25 December 1946 . fr. 64.597.062.357,96

Dit bedrag is hetzelfde als dat vermeld op de balans per
25 December 1945.
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Bankbiljetten
in omloop

Rekening-
courantsaldi
en diversen

PASSIVA

Het bedrag der nieuwe bankbiljetten, die naar aanleiding van de
geldsaneering, voorzien bij besluitwet van 6 October 1944, zijn uitge-
geven, beloopt per 25 December 1946 . . fr. 72.161.970.200,-

Per 25 December 1945, bedroeg deze
omloop . . fr. 69.891.717.300,-

Deze bedragen zijn, per coupure, als volgt onderverdeeld :
Biljetten 25 ])ecelllber 1946 25 December 1945 Verschil

fr. 1.000 53.721.146.000 39.832.874.000 + 13.888.272.000
fr. 500 9.635.072.000 19.933.495.500 - 10.298.423.500
fr. 100 8.805.752.200 10.125.347.800 1.319.595.600

Totaal : fr. 72.161.970.200 69.891.717.300 + 2.270.252.900

De rekening-courantsaldi en diversen zijn als volgt onderverdeeld:

Schatkist . fr.
Schatkist, speciale rekening

tot inkoop van effecten
der Muntsaneeringsleening
(wet van 14 October 1945,
art. 5, § 2) . . fr.

Instellingen door bijzondere
wet beheerd. . fr.

Banken in België . fr.
Banken in het buitenland fr.
Particulieren . fr.
Geallieerde legers. . fr.
Diversen . fr.

25 Decem ber 1946

5.480.388,85

1.734.568.000,-

407.525.051,81
1.170.891.493,93
1.648.096.627,86

679.359.044,54
176.879.148,45
428.690.097,79

fr. 6.251.489.853,23
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12.458.940,49

655.742.527,25

! 1.606.205.157,16

660.003.311,02
158.230.801,93
367.903.577,23

3.460.544.315,08



De rubriek « Banken» wordt, per 25 December 1946, onderver-
deeld als volgt :

1. Bonken in België . . fr. 1.170.891.493,93

2. Banken in het buitenland
a) Buitenlandsche circu-

latiebanken . fr. 1.619.153.961,40
b) Bui tenlandsche

correspondenten fr. 28.942.666,46
fr. 1.648.096.627,86

fr. 2.818.988.121,79

In de rubriek « Diversen » komen, behalve fr. 35.275.350,86,
zijnde het bedrag der vroegere clearingrekeningen, ook de verbinte-
nissen voor uit hoofde van bankassignaties, verplaatste chèques, betaal-
mandaten alsmede niet door de aandeelhouders geïnde dividenden.

Onder oude clearingrekoningon dient verstaan, het saldo van al
de in Belgische franken luidende rekeningen, waarvoor de Bank debet
staat tegenover den Belgisch-Luxemburgschen Verrekeningsdienst,
opgericht in 1932. Zij omvatten de volgende landen: Chili, Griekenland,
Italië, Roemenië, Spanje en Turkije.

De onmiddellijk opvraagbare verbintenissen zijn samengesteld uit
het totaal der bankbiljetten in omloop en de rekening-courantsaldi en
diversen.
Per 25 December 1946 beloopen zij
Per 25 December 1945 beliepen zij

. fr. 78.413.460.053,23

. fr. 73.352.261.615,08

De tijdelijk onheschikbare rekeningen, in de boeken van de Bank
geopend overeenkomstig het ministerieel besluit van 5 December 1945,
genomen in uitvoering van de wet van 14 October 1945, staan in de
balans, per 25 December 1946, voor een totaal saldo van

fr. 709.038.120,35

-·61-···

Totaal
der onmiddellijk
opvraagbare
verbintenissen

Tijdelijk
onbeschikbare
rekeningen



Te leveren
deviezen en goud

Schatkist:
onbeschikbare
rekening wegens
herwaardeering
(besluitwet nr 5
van 1 Mei 1944)

Kapitaal

Reservefonds

Zij begrijpen het tijdelijk onbeschikbaar gedeelte der rekeningen-
courant, die per 9 October 1944 bij de Bank geopend waren, alsmede
dat der speciale deposito's van biljetten bij de Bank, en die omgezet
werden in tijdelijk onbeschikbare rekeningen, krachtens vorengenoemd
ministerieel besluit.

Deze post staat op de balans, per 25 December 1946, ingeschreven
voor. . fr. 246.458.484,15

Hij heeft zijn juiste tegenwaarde op het actief, onder de rubriek
« Debiteuren wegens termijnverkoopen van deviezen en goud ».

Deze rekening staat in de balans per 25 December 1946
voor. . fr. 10.493.184.884,77
hetzij de tegenwaarde van de herwaardeering van den goudvoorraad
op de actiefzijde.

Ze was in de balans, per 25 December 1945, voor een zelfde bedrag
ingeschreven.

Het kapitaal blijft ongewijzigd op . fr. 200.000.000,-

Het is samengesteld uit 200.000 aandeelen van fr. 1.000,- op
naam of aan toonder.

Het reservefonds voorzien bij art. 6 van het koninklijk besluit
dd. 24 Augustus 1939 is samengesteld uit:

25 December 1946 25 December 1945

De statutaire reserve. . fr.
Het voorzieningsfonds en de

afschrijvingsrekening . fr.

142.233.745,42 142.233.745,42

294.478.751,87 310.854.678,73

De vermindering met fr. 16.375.926,86 van dezen laatsten post,
stemt overeen met het bedrag der aan de Schatkist toegekende provisies
betreffende de operaties, in 1935 gedaan, door het Egalisatiefonds der
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Wisselkoersen. Deze prOVISIes werden destijds geboekt op het credit
van een rekening, in 1937 naar het « Voorzieningsfonds » overgebracht.

Deze rekening vormt den tegenpost der waarden van de Pensioen-
kas van het Personeel, op de actiefzijde.

Zij vertegenwoordigt per 25 December
1946 . fr.
tegen . fr.
per 25 December 1945.

255.121.008,66
237.459.429,77

Het creditsaldo van deze rekening beloopt per 25 Decem-
ber 1946 . fr. 534.123.723,24

Het bedroeg per 25 December 1945 . fr. 459.890.958,32
Om de in het verslag over de boekjaren 1940 tot 1944 aangegeven

redenen, werden de saldi van de winst- en verliesrekeningen per
25 Juni en 25 December 1946, overgeboeld naar de rekening « uitge-
stelde inventarisoperatiën ».

Het bedrag groot fr. 534.123.723,24 wordt onderverdeeld als
volgt :

. eerste semester van 1940 .
van 26 Juni 1940 tot 25 December 1944
sedert 26 December 1944 .

46.951.627,-
263.937.055,90
223.235.040,34

· fr.
· fr.
· fr.

Per 25 December 1946, waren de overgangsrekeningen van de
passiefzijde de volgende :
a) Herdisconto van de wisselportefeuille op

België en op het buitenland . . fr. 23.036.249,53
b) Fiscale voorziening aangelegd op 25 Decem-

ber 1938 . . fr. 1.000.000,-
c) Provisie voor te betalen bedragen, essaikosten

van goudbaren, onkosten voor aankoop,
verkoop en verzending van gond . fr.

Te transperteeren : fr.

7.109.134,31
31.145.383,84
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Besluitwet van
6 October 1944

Transport : fr.
d) Kasmiddelen in verscheidene agentschappen

gedurende de bezetting door geheime for-
maties weggenomen en te recnpereeren . fr.

31.145.383,84

2.243.400,-

e) Algemeene onkosten, van de Schatkist terug te
vorderen wegens uitgaven gedaan voor de
geldsaneering en de repatrieering . fr. 5.274.557,78

f) Algemeene onkosten, van het Belgisch-Luxem-
bm·gsch Instituut voor den Wissel terug te
vorderen . fr. 9.654.667,40

g) Algemeene onkosten, van het Hentenfonds
terug te vorderen . . fr. 1.439.179,75

-----------------
Totaal. . fr. 49.757.188,77

De vier laatstgenoemde rekeningen hebben hun tegenwaarde lil

de overgangsrekeningen op de actiefzijde.

a) Biljetten over te boeken op tijdelijk onbeschikbare en
qeblokkeerde rekeningen en niet aangegeven oude biljetten.

Deze rekening vertegenwoordigt biljetten van het oud type,
aangegeven en gedeponeerd in sommige vreemde landen, laattijdige
en onregelmatige neerleggingen, door den Minister van Financiën,
voor beslissing te onderzoeken met het oog op hun overboeking op
tijdelijk onbeschikbare of geblokkeerde rekeningen, en niet aangegeven
biljetten die de Schatkist ten goede komen, overeenkomstig artikel 1,
§ 2, van de besluitwet van 6 October 1944.

Het bedrag dezer biljetten beloopt, III de balans per 25 Decem-
ber 1946 . fr. 614.192.027,25
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b) Schatkist, onbeschikbare rekeningen:
1°) V oorloopig fonds in afrekening op het bedrag van de

door den Staat verworven biljetten ingevolge art. 1, § 2,
van de besluitwet van 6 October 1944.

Dit fonds staat op de balans, per 25 December 1946, ingeschreven
voor . fr. 4.000.000.000,-
hetzij hetzelfde bedrag als dat op de balans per 25 December 1945.

2°) Speciale rekening geopend krachtens art. 9 der wet van
14 October 1945.

Deze rekening beloopt in de balans, per 25 December 1946,
fr. 63.434.167.313,24

en vertegenwoordigt het provenu der eonversie van het definitief
geblokkeerd gedeelte der speciale biljetten- en depositorekeningen per
9 October 1944, in 3 1/2 pCt Muntsaneeringsleening.
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Te innen wissels

Belgisch-
Luxemburgsche
Verrekeningsdienst

Diverse
bewaarnemingen

Diverse
borgtochten

Schatkist

ORDEREKENINGEN

Per 25 December 1946 beliep het bedrag der niet vervallen en
door rekening-couranthouders ter incasseering
afgegeven wissels. . fr. 95.371.311,49

Tegoed in het buitenland van den Belgisch-
Luxemburgschen Verrckeningsdienst uit hoofde
van de vóór 10 Mei 1940 gesloten accoorden, in
de verrichtingen derwelke de Bank alleen als
kassier handelde . . fr. 61.040.258,41

De diverse bewaarnemingen zijn samengesteld uit
Onderpanden van de voorschotrekeningen op

Belgische overheidsfondsen
fr. 8.544.893.135,-

Obligaties van de
saneeringsleening

International Bank for
Reconstruction and Devel-
opment . fr.

Andere bewaarnemingen fr.

Munt-
. fr. 62.004.599.722,65

771.144.862,50
16.547.473.117,H8

fr. 87.868.110.838,l3

Statutaire en reglementaire borgtochten van het
Beheer, de Discontokantoren en het personeel. fr.

Portefeuille en allerlei tegoed

66.277.285,-

. fr. 730.135.719,43
Diverse waarden waarvan de Staat eigenaar is :
Gewone aandeelen van de

N.M.B.S .. . fr.
Deelhebbende obligaties van

de N.M.B.S. . fr.
Annuïteiten onderschreven

door de Kolonie van Bel-
gisch Congo . fr.

1.000.000.000,-

638.305.187,-

1.228.759.743,26
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Schatkistbons van de
Regeering van het Groot-
hertogdom Luxemburg
(Belgisch-Luxemburgsch
accoord) . . fr.

Diverse waarden . . fr.
1.475.001.300,-

787.633.182,75

fr. 5.129.699.413,01

Diverse waarden door den Staat ln bewaring
genomen:

Waarden door derden gede-
poneerd . . fr. 3.439.493.251,27

Dienst van de ingeschreven
schuld . fr. 11.225.825.300,-

Deposito- en
kas

Consignatie-
. fr. 25.104.323.261,23

Als borgstelling
gedeponeerde waarden fr. 843.338.606,40----------

fr. 40.612.980.418,90
Af te leveren waarden .
Ingetrokken effecten.
Fonds voor Delging der Staatsschuld
Muntfonds :

Overheidsfondsen .

· fr. 6.239.132.965,-
· fr. 738.335.067,50
· fr. 6.113.795.970,-

Totaal.

· fr. 2.086.119.567,50
· fr. 61.650.199.121,34

Pel' 25 December 1946 door de Bank in
bewaring genomen waarden, toebehoorende aan
het Rentenfonds opgericht krachtens de besluit-
wet van 18 Mei 1945 . . fr. 3.721.734.297,50

a) Voorloopige beleggingen per 25 Decem-
ber 1946 . . fr.

b) Onderpand van leeningen
1.533.345.382,01

· fr. 28.108.300,-
---------

Totaal. . fr. 1.561.453.682,01
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WINST- EN VERLIESREKENING

CREDIT

Omschrijving
2de halfj aar
(franken)

Totaal
(franken)

l'te halfjaar
(franken)

1. Overschrijving van het Voor-
zieningsfonds fr.

Afneming op het V001'-

zieningsfonds, voor toe-
kenning aan de Schatkist,
van provisies betreffende
de verrichtingen gedaan in
1935 door het Egalisatie-
fonds der Wisselkoersen.
Deze provisies werden
destijds geboekt op het
credit der rekening : « V001'-

behouden winsten en pro-
VISIes », In 1937 over-
gebracht naar het « Voor-
zieningsfonds », Deze reke-
ning werd bijgevolg
gedebiteerd 111 1946, langs
het credit der Winst- en
Verliesrekening om. De toe-
kenning van dit bedrag
staat, aan den anderen
kant, op het debet van de
Winst- en Verliesrekening.

2 Disconto, wissel, iniresien en
provisies, herdisconto per
25 Juni 1946 inbegrepen fr.

3 Provenu der overheidsfondsen
en andere effecten ver-
worven krachtens de sta-
tuten fr.

Te transporteeren fr.

59.756.391,19 104.777.837,23 164.534.228,42

14.407.965,35 14.558.975,60 I 28.966.940,95

16.375.926,86 16.375.926,86

90.540.283,40 119.336.812,83 209.877.096,23
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Omschrijving
'pte halfjaar

(franken)
'2de halfjaar
(franken)

Totaal
(franken)

Transport ......... fr. 90.540.283,40 119.336.812,83 209.877.096,23

4. Bewaarloon, couriaqes en
huur der brandkasten ... fr. 5.751.507,23 5.469.638,14 11.221.145,37

5. Geïnd op afgesch1'even en te
nerzilneren. waarden ... fr . 45.000,- 876.380,38 921.380,38

6. Geldelijke uerpliclüinqen. en
nerçoedinqer: van den Staat:

a) Ristorno van het zegelrecht
op den biljettenomloop
(koninklijk besluit dd.
24 Aug. 1939, art. 34) fr. 50.369.288,58 50.831.966,56 101.201.255,14

b) Vergoeding van 0,25 pCt
's jaars op de Staatsschuld
(koninklijk besluit van 24
Augustus 1939, art. 33) fr. 58.811.734,24 60.204.176,92 119.015.911,16

c) Vergoeding van 0,10 pCt
,s j aars op het bedrag der
kleine coupures voor reke-
ning van de Schatkist.
ui\tgegeven (overeen-
komst van 18 Maart 1946)

fr. 2.628.345,- 2.575.902,37 5.204.247,37

Totaal van de creditzijde. fr. 208.146.158,45 239.294.877,20 447.441.035,65
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DEBET

Omschrijving
Totaal

(franken)
lste halfj aar
(franken)

-:]dehalfjaar
(franken)

1. Toekenning aan de Schatkist,
van proinsiee betreffende
de verrichtingen, zn 1935
gedaan door het Eqalisaiie-
fonds der Wisselkeereen fr.

'Tegenwaarde van den post
van hetzelfde beloop op het
credit van de Winst- en
Verliesrekening, onder
« Overschrijving van het
Voorzieningsfonds ».

2. Belasting op het Kapitaal
wet van 17 October 1945
en besluit van den Regent
van 28 November 1945 fr.

3. Alqemeene onkosten fr.

Ze vertegenwoordigen de
gez amenlij ke algemeene
onkosten voor 1946, van
het Hoofdbestuur, de 3
Bijbanken en de 40 agent-
schappen.

4. Toelage aan de Peneioenkae
van het Personeel fr.

Bijdrage van de Bank
tot de vestiging van rust-
pensioenen, weduwen- én
weezenrenten.

5. Afschrijving gebouwen, mate-
rieel en meubelen fr.

Afschrijving van de kosten
der werken·· aan de

Te transperteeren fr.

16.375.926,86

30.320.000,-

72.447.060,44

4.525.500,-

3.225.920,48

16.375.926,86

95.194.087,18 167.641.147,62

30.320.000,-

8.755.000,-

8.251.160,58

13.280.500,-

11.477.081,06

126.894.407,78 112.200.247,76 239.094.655,54
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Omschrijving
1ste halfjaar Zdc halfjaar Totaal
(franken) (franken) (franken)

Tra.nsport fr. 126.894.407,78 112.200.247,76 239.094.655,54

gebouwen, en van den aan-
koop van materieel en
meubelen.

6. Herdisconto fr.

7. Geldelijke verplichtingen
tegenover den Staat :

a) Provenu der discontover-
richtingen en voorschotten
op overheidsfondsen,
boven de 3,5 pCt fr.

b) Zegelrecht op den biliet-
tenomloop fr.

8. Uitgestelde inoeniarisopera-
tiën batig saldo van de
Winst- en Verliesrekening,
overgeboekt naar voren-
genoemde rekening, tot de
vordering op de Emissie-
bank te Brussel zal geregeld
zijn fr.

Totaal van de debetzijde. fr.

6.167.502,28 29.203.751,8123.036.249,53

4.297,16 335.478,02 339.775,18

52.539.089,10 52.030.999,10 104.570.088,20

22.540.862,13 51.691.902,79 74.232.764,92

208.146.158,45 239.294.877,20 447.441.035,65

** *

De presentatie van de balans per 25 December 1946 verschilt
"over het algemeen niet van die van vorig jaar.

Zooals vroeger vermeldt de balans deverschillende rekeningen tot
zuivering der situatie van de Bank Deze rekeningen zullen verdwijnen
zoodra de Staat de noodige schikkingen zal getroffen hebben.

De in principe reeds voorgenomen bestemming van de onbeschik-
bare rekeningen van de Schatkist, die op de passiefzijde voorkomen,
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zou op het actief een vermindering van de vordering op den Staat als
gevolg hebben en tevens het verdwijnen van de vordering op de
Emissiebank te Brussel, hetgeen de voorwaarde is van de toepassing
van de wettelijke en statutaire bepalingen in zake winsten, op de
rekening « Uitgestelde inventarisoperatiën ».

Er weze aan herinnerd dat artikel 8 van de besluitwet n" 5
van 1 Mei 1944 bepaalt dat, zoodra het goudgehalte van den frank
zal vastgesteld zijn, tusschen den Staat en de Bank een overeenkomst
moet gesloten worden waarbij de opbrengst van de herwaardeering
van den goudvoorraad, hetzij Ir 10.493 millioen, aan den Staat moet
toegekend worden en besteed tot delging van zijn schuld tegenover de
Bank. Daar de muntpariteit, uitgedrukt in goud, door de Regeering
aan het Internationaal Muntfonds medegedeeld en door deze laatste
Instelling aanvaard werd, is in feite het nieuw goudgehalte van den
frank bepaald. Zoodra dit zal goedgekeurd zijn, overeenkomstig de
Belgische wetgeving, bij in Raad van Ministers overwogen koninklijk
besluit, zal vorengenoemd artikel 8 automatisch van kracht worden .. ~

Aan den anderen kant wordt er aan herinnerd dat de memorie van
toelichting op de wet van 14 October 1945 betreffende de geblok-
keerde en tijdelijk onheschikbare monetaire tegoeden, het principe
heeft aanvaard van een cernpensatie tusschen de vordering op de
Emissiebank en het onbeschikhaar tegoed van de Schatkist dat
voortspruit nit de toepassing der maatregelen III zake munt-
saneering. Tegenover de vordering op de Emissiebank - hetzij
fr 64.597 millioen - staat de speciale rekening, tot een beloop van
fr 63.434 millioen, geopend krachtens artikel 9 van vorengenoemde
wet van 14 October 1945, en het voorloopig fonds van fr 4 milliard
gestort in afrekening op het bedrag der niet aangegeven biljetten die
den Staat ten goede komen krachtens artikel 1, § 2 van de besluitwet
van 6 October 1944.

Wat bijzonder de vordering op de Emissiebank aangaat, kan
het Beheer der Bank enkel verwijzen naar de op bladzijden 54 en 55
van het Verslag over de jaren 1940 tot 1944 gegeven verklaring. Deze
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rechtvaardigt, ook nog dit jaar, de overboeking van de winstsaldo 's
van de rekeningen winst- en verlies per 25 Juni en per 25 December,
naar de rekening « Uitgestelde inventarisoperatiën ».

Zooals bekend, zijn de bedragen ingeschreven op de rekening
« Uitgestelde inventarisoperatiën », eenvoudig resultaten. Het Beheer
der Bank mag er niet over beschikken zoolang een volledige inventaris
niet opgemaakt is. Daar zulke inventaris niet bestaat mag het ook geen
afnemingen van het reservefonds doen, zooals voorzien bij artikel 6
van de organieke wet en artikel 40 van de statuten, met het oog op
het uitkeeren van het statntair dividend van 6 pCt op het nominaal
kapitaal.

De mogelijkheid den inventaris op te stellen staat in verband met
de definitieve regeling die moet getroffen worden in zake de vordering
op de Emissiebank. Daar geen enkele maatregel hieromtrent door
den Staat genomen werd, ziet het Beheer der Bank, tot zijn groot spijt,
zich nog verplicht iedere beslissing betreffende de bestemming van
de rekening « Uitgestelde inventarisoperatiën » te verdagen. Blijven
bijgevolg in beraad voor de jaren 1940 tot 1946 : de regeling van het
dividend en van het aandeel van den Staat en het personeel in de winst,
alsmede de statutaire stortingen op het reservefonds.

De Regentenraad, De Gouverneur,

ADOLPHE BAUDEWYNS, Vice-gouverneur,
LÉOPOLD SMEERS,

PIERRE BERGER,

JEAN VAN NIEUWENHUYSE,

FRANZ DE VOGHEL,

HUBERT ANSIAU~,

GEORGES LALOUX,

CHARLES DE LAUSNAY,

EUGÈNE VAN ROMPA,

PAUL CHARLES,

HENRI DERAEDT,

ANDRÉ HUYSSENS,

LÉoN BEI<AERT,

ALBERT DEW ANDRE,

EMILE VAN DIEVOET.

MA URreE FRÈRE,
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Balansen

Winst= en Verliesrekeningen

Orderekeningen



ACTIVA BAL ANS PER,~----------------------------------------------------------------------~--------------~~

,----------------------------------------------------------~--------------~~

Goudvoorraad
Onbeschikbaar goudsaldo na herwaardeering van den goudvoorraad (besluitwet

n" 5 dd. 1 Mei 1944)

Totaal van den goudvoorraad.

B it nl d hd' ) op zicht .UI e an sc e eviezen t' .
op ermiJn

Vorderingen in Belgische franken op het buitenland

l Handelspapier . . . . .

P· BI'" Uitgegeven door instellingen waarvan de verbintenissenapier op e gie ..
door den Staat gewaarborgd zIJn .

Overheidseffecten ., .
Voorschotten op overheidsfondsen
Deel- en pasmunt .
Tegoed op den postcheque- en girodienst
Vorderingen op den Staat:

Scluiikisiceriiiieaien verworven in uitvoering van overeenkomsten gesloten
krachtens de besluitwet van 10 M ei 1940 :
Certificaten A (eigen rekening en Dienst van Onderlinge Hulp)

» C (soldijen der Geall. Legers)
Andere vorderingen :

Schatkistbon : Overeenkomst van 17 October 1930 bekrachtigd door de
wet van 27 December 1930

O heid f d . 550000 000 _j Overeenkomst van 27 Juli 1932ver el s on sen. . . ,
S h ldb . f' f 13 638 701 24 gesloten krachtens de wet van

c u rIe. r. . ., 19 Juli 1932 . . . .
Overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de statuten
Waarden van de Pensioenkas van het Personeel
Gebouwen, materieel en meubelen .
Afgeschreven en te verzilveren waarden
Overgangsrekeningen

Emissiebank te Brussel.

Totaal van de activa.
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10.493.184.884.77

33.327.367.822,77
3.285.397.394,45
1.194.368.647,-

117.640.230,37
1.425.750.239,35

Fr. 22.834.182.938,- ,

2.309.452.467,79
25.000.000,-

173.874.958,89
911.849.929,24

1.876.343,97

42.132.092.000,-
4.251.758.000,-

500.000.000,-

563.638.701,24
653.062.611,85
243.691.677,23
146.180.000,-

pro memorie
39.742.697,64

91.302.743.721,79

64.597.062.357,96

155.899.806.079,75



25 JUNI 1946

Bankbiljetten in omloop .
Rekeningen-courantsaldi en diversen

Gewone rekening
Speciale rekening tot inkoop van

Schatkist effecten der Muntsaneeringsleening
(wet van 14 October 1945, art. 5,
§ 2) .

Instellingen door bijzondere wet beheerd
Banken
Particulieren
Geallieerde legers
Diversen .

Fr. 28.384.790,38

821.134.000,-
372.022.929,49

1.744.419.798,27
660.481. 766,33
97.321.989,46

284.318.413,57

Totaal der verbintenissen op zicht.

Tijdelijk onbeschikbare rekeningen
Schatkist : Onbeschikbare rekening wegens herwaardeering (besluitwet n" 5

dd. 1 Mei 1944)
Kapitaal .
Reservefonds :

a) Statutaire reserve
b) Voorzieningsfonds en afschrijvingsrekening

.Pensioenkas van het Personeel
Uitgestelde inventarisoperatiën
Overgangsrekeningen

Besluitwet van 6 October 1944 :
Biljetten overrte boeken op tijdelijk onbeschikbare of geblokkeerde rekeningen

en Diet aangegeven oude biljetten .

Voorloopig fonds in afrekening op het bedrag van de door den
Staat verworven biljetten ingevolge art. 1, § 2, van besluit-
wet van 6 October 1944 .

I Speciale rekening geopend krachtens art. 9 der wet van
14 October 1945

Schatkist

Onbeschikbare
rekeningen

Totaal van de passiva.-
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PASSIVA

Fr. 72.371.666.000,-

4.008.083.687,50

76.379.749.687,50

983.371.858,02

10.493.184.884,77
200.000.000,-

142.233.745,42
294.478.751,87
243.691.677,23
482.431.820,45

23.047.602,95

89.242.190.028,21

755.051.337,65

4.000.000.000,-

61.902.564.713,89

155.899.806.079,75



WINST- EN YERLIESR~~

Toekenning aan de Schatkist van provisies betreffende de verrichtingen gedaan in I
1935 door het Egalisatiefonds der wisselkoersen Fr. 16.375.926,861,

Belasting op het kapitaal: wet van 17 October 1945 en besluit van den Regent
van 28 November 1945

Algemeene onkosten
Toelage aan de Pensioenkas van het Personeel
Afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen
Herdisconto op 25 Juni 1946 .
Geldelijke verplichtingen tegenover den Staat :

a) Provenu der discontoverrichtingen boven de 3 X %
b) Zegelrecht op den biljettenomloop

DEBET

Uitgestelde inventarisoperaUën

Fr.

208.146.158,45

30.320.000,--
72.447.060,44
4.525.500,~

4813.225.920, r
6.167.502,281

4.297,16
52.539.089,10

52.543.386,26[
22.540.862,lS,

Diverse waarden door den Staat in bewaring genomen:
Waarden door. derden gedeponeerd
Dienst der ingeschreven schuld .
Deposito- en Consignatiekas.
Als borgstelling gedeponeerde waarden

ORDEREKENINGEl ]

Te innen wissels
Belgisch-Luxemburgsche Verrekeningsdienst. - Compensatierek

ningen in het buitenland
Diverse bewaarnemingen :

Onderpand vld voorschotrekeningen op Belg. overheidsfondse
Bewaarnemingen van Obligo van de 1I1untsaneeringsleening
Andere bewaarnemingen

Diverse borgtochten
Schatkist:

Portefeuille en allerlei tegoed
Diverse waarden toebehoorend aan den Staat:

Gewone aandeelen N.M.B.S.
Deelhebbende obligaties N.M.B.S.
Annuïteiten onderschr. door de Kolonie van Belg. Cong
Schatkistbons van de Luxemb. Regeering (Belg.-Lux. ak
Diverse waarden

Af te Leeeren waarden.
Ingetrokken effecten
Fonds voor delging der 8taat8schuld
Muntfonds :

Overheidsfondsen

Rentenfonds : gedeponeerde effecten .
Algemeene Spaar- en Lijfrentekas:

Voorloopige beleggingen
Beleende fondsen
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Overschrijving van het Voorzieningsfonds
Disconto, wissel, intresten en provisies .
Provenu dr overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de statuten
Rechten op bewaarnemingen, courtages en huur der brandkasten
Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden .
Geldelijke verplichtingen en vergoedingen van den Staat :

a) Ristorno van zegelrecht op den biljettenomloop (koninklijk besluit dd.
24 Augustus 1939, art. 34)

b) Vergoeding van 0,25 % 's jaars op de Staatsschuld (koninklijk besluit
dd. 24 Augustus 1939, art. 33)

c) Vergoeding van 0,10 % s' jaars op het bedrag der kleine coupures uibge-:
geven voor rekening van de Schatkist (Overeenkomst van 18 Maart 1946)

~~NING PER 25 JUNI 1946

4

6
g,

CREDIT

Fr. 16.375.926,86
59.756.391,19
14.407.965,35
5.751.507,23

45.000,-

50.369.288,58

58.811.734,24

2.628.345,-

208.146.158,45

~~ER 25 JUNI 1946

Fr. 65.870.520,52

61.040.258,41

re.
Fr. 8.236;030.335,-

3.374.085.547,49
13.239.404.537, 't1

24.849.520.420,20

65.936.235,-

448.621.184,31

Fr. 1.000.000.000,-
"638:305.187,-
1.228.759.743,26
1.275.248.300,-

768.736.267,10
4.911.049.497,36

Fr. 4.650.806.193,50
10.007.284.000,-
26.510.669.668,34

692.242.611,15
-------- Fr. 41.861.002.472,99

5.901.097.840,-
4.401.065,-

6.315.416.780,-

973.397.377,50
Fr. 60.414.986.217,16

2.868.628.348,-

1.518.470.356,41
24.056.200,-

1.542.526.556,41... ...----------------------------------------~
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ACTIVA BALANS PER
Goudvoorraad
Onbeschikbaar goudsaldo na herwaa.rdeering van den goudvoorraad (besluitwet

nr 5 dd. 1 Mei 1944)

Totaal van den goudvoorraad.

Buitenlandsche devieaen I op zicht ..I op termijn
Vorderingen in Belgische franken op het buitenland

l Handelspapier . . . . .
Uitgegeven door instellingen waarvan de verbintenissenPapier op België

door den Staat gewaarborgd zijn .
Overheidseffecten .. .

Voorschotten op overheidsfondsen .
Deel- en pasmunt
Tegoed op den postchèque- en girodienst
Vorderingen op den Staat:

Schatkistcertificaten verworven in uitvoering van overeenkomsten gesloten
krachtens de besluitwet van 10 M ei 1940 :
Certificaten A (eige.n rekening en Dienst van Onderlinge Hulpver-

leening)
Certificaten C (soldijen der Geallieerde Legers)

Andere vorderingen :
Schatkistbon : Overeenkomst van 17 October 1930 bekrachtigd door de

wet van 27 December 1930
Overheidefondsen : 550.000.000,- ~ Overeenkomst van 27 Juli 1932
S h ldb . f . 401370124 gesloten krachtens de wet van

c u ne . .., 19 Juli 1932 . .
Overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de statuten
Waarden van de Pensioenkas van het Personeel
Debiteuren wegens termijnverkoopen van deviezen en goud.
Gebouwen, materieel en meubelen
Afgeschreven en te verzilveren waarden
Overgangsrekeningen

Emissiebank te Brussel .

Totaal van de activa.

Fr. 21.732.753.821,34

10.493.184.884,77

32.225.938.706,11
3.522.679.559,35
2.193.639.283,35

414.049.387,52
2.892.811.262,94

2.156.000.000,-
40.250.000,-

222.529.852,80
770.101.797,76

261.799,91

46.931.399.000,-
1.032.451.000,-

500.000.000,- 1

554.013.701,24
636.711.319,10
255.121.008,66
246.458.484,15
146.180.000,-
pro memorie
48.556.780,10

94.789.152.942,99

64.597.062.357,96

~----------------------------------------------------------~-------------1-
159.386.215.300,95
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25 DECEMBER 1946 PASSIVA.n---------------------------------------------------------------~---------------I
Bankbiljetten in omloop
Rekening-courantsaldi en diversen :

Gewone rekening
Speciale rekening tot inkoop van
effecten der Muntsaneeringsleening
(wet van 14 October 1945, art. 5,
§ 2) .

Fr. 5.480.388,85

Schatkist

I 1.734.568.000,-
407.525.051,81

1.170.891.493,93
1.648.096.627,86

679.359.044,54
176.879.148,45
428.690.097,79

Instellingen door bijzondere wet beheerd
Banken in België
Banken in het buitenland
Particulieren
Geallieerde legers
Diversen

Totaal der verbintenissen op zicht.

Tijdelijk onbeschikbare rekeningen
Te leveren deviezen en goud .
Schatkist: Onbeschikbare rekening wege I1S herwaardesring (besluitwet n" 5 van

1 Mei 1944)
Kapitaal
Reservefonds :

a) Statutaire reserve
b ) Voorzieningsfonds en afschrij vingsrekening

Pensioenkas van het Personeel
Uitgestelde inventarisoperatiën :

van het 1e semester 1940
van 26 Juni 1940 tot 25 December 1944 .
sedert 26 December 1944

Fr. 46.951.627,-
263.937.055,90
223.235.040,34

Overgangsrekeningen

Besluitwet van 6 October 1944 :
Biljetten over te boeken op tijdelijk onbeschikbare of geblokkeerde rekeningen

en niet aangegeven oude biljetten .I Voorloopig fonds in afrekening op het bedrag van de door den
Schatkist Staat verworven biljetten ingevolge art. 1, § 2, van besluit-

Onbeschikbare wet van 6 October 1944
rekeningen Speciale rekening geopend krachtens art. 9 der wet van

I 14 October 1945

Totaal van de passiva.-

Fr. 72.161.970.200,-

6.251.489.853,23

78.413.460.053,23

709.038.120,35
246.458.484,15

10.493.184.884,77
200.000.000,-

142.233.745,42
294.478.751,87
255.121.008,66

534.123.723,24
49.757.188,77

91.337.855.960,46

614.192.027,25

4.000.000.000,-

63.434.167.313,24

159.386.215.300,95

SI -



DEBJ:T WINST- EN YERLIESR

Algemeene onkosten
Toelage aan de Pensioenkas van het Personeel
Afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen
Herdisconto op 25 December 1946 .
Geldelijke verplichtingen tegenover den Staat :

a) Provenu cler discontoverrichtingen en voor-
schotten op overheidsfondsen boven de 3 X %.

b) Zegelrecht op den biljettenomloop

Uitgestelde inventarisoperatiën

!
---23-9-.2-9-4.-87-7-,2-0 1r--------------------------------------------~~ 1

ORDEREKENINGE

Fr. 335.478,02
52.030.999,10

52.366.4 77,12
51.691.902,79

Fr. 95.194.087,18
8.755.000,-
8.251.160,58

23.036.249,53

Te innen wissels
Belgisch-Luxemburgsche Verrekeningsdienst. Ccmpensabiereke-

ningen in het buitenland
Diverse bewaarnemingen :

Onderpand v / d voorschotrekeningen op Belg. overheidsfondsen'I
Obligaties van de Mllntsaneeringsleening. . . . ·1
International Bank for Reconeiruction and Development. .
Andere bewaarnemingen

Diverse borgtochten
Schatkist:

Poriejeuille en allerlei tegoed
Diverse waarden toebehoorend aan den Staat: 'I

Gewone aandeelen N.M.B.S.
Deelhebbende obligaties N.M.B.S.
Annuïteiten onderschr. door de Kolonie van Belg. Congo.
Schatkistbons van de Luxemb. Regeering (Belg.-Lux. akk.).
Diverse waarden .

Diverse waarden door den Staat in bewaring genomen :
VVaarden door derden gedeponeerd
Dienst der ingeschreven schuld .
Deposito- en Consignatiekas
Als borgstelling gedeponeerde waarden

Af te leveren waarden .
Ingetrokken effecten
Fonds voor delging der Staats8chllld .
M.llntfond8 :

Overheidsfondsen

Rentenfonds : gedeponeerde effecten
Algemeene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorloopige beleggingen
Beleende fondsen
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~1~ING PER 25 DECEMBER 1946 OREDIT

Disconto, wissel, intresten en provisies .
Provenu dr overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de statuten
Rechten op bewaarnemingen, courtages en huur der brandkasten
Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden .
Geldelijke verplichtingen en vergoedingen van den Staat :

a) Ristorno van het zegelrecht op den biljettenomloop (koninklijk besluit
dd. 24 Augustus 1939, art. 34).

b) Vergoeding van 0,25 % 's jaars op de Staatsschuld (koninklijk besluit
dd. 24 Augustus 1939, art. 33) .

c) Vergoeding van 0,10 % 's jaars op het bedrag der kleine coupures uitge-
geven voor rekening van de Schatkist (Overeenkomst van 18 Maart 1946)

9

3
3

Fr. 104.777.837,23
14.558.975,60
5.469.638,14

876.380,38

50.831.966,56

60.204.176,92

2.575.902,37

239.294.877,20

~~ 25 DECEMBER 1946
Fr. 95.371.311,49

61.040.258,41

Fr. 8.544.893.135,-
62.004.599.722,65

771.144.862,50
16.547.473.117,98

87.868.110.838,13

66.277.285,-

730.135.719,43

J.

Fr. 1.000.000.000,-
638.305.187,-

1.228.759.743,26
1.475.001.300,-

787.633.182,75
5.129.699.413,01

).

Fr. 3.439.493.251,27
11.225.825.300,-
25.104.323.261,23

843.338.606,40
40.612.980.418,90

6.239.132.965,-
738.335.067,50

6.113.795.970,-

2.086.119.567,50
61.650.199.121,34

3.721. 734.297 ,50

1.533.345.382,01
28.108.300,-

1.561.453.682,01
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Verslag van het College der Censoren





Mijne Heeren,

De leden van het College der Censoren zijn diep getroffen geweest
door het verlies dat de Bank heeft ondergaan ten gevolge van het
afsterven van den heer regent Leopold Frateur. Deze zetelde sedert
1926 aan onze zijde in den Algemeenen Raad. Wij hebben zijn
buitengewone eigenschappen en zijn gaven naar hart en geest, ten
volle kunnen waardeeren, en sluiten ons aan bij de hulde die de
Regentenraad aan zijn nagedachtenis heeft gebracht.

De Algemeene Vergadering van 16 Augustus 1946 heeft onzen
collega, den heer Emile Van Dievoet, tot regent benoemd, om
het mandaat van den heer Leopold Frateur te voleinden. Op
25 Februari 1946, werd één onzer leden, den heer Albert Dewandre,
eveneens tot regent verkozen.

Mijne Heeren,

Het College. der Censoren heeft, overeenkomstig de organieke
en statutaire bepalingen, de begrootingen der uitgaven gestemd, en
de door den Regentenraad voorgelegde balansen en win st- en verlies-
rekeningen over beide semesters, onderzocht.

De stemming van de begrootingen werd voorafgegaan van een
grondige studie en van de contrôle der uitgaven.
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Alvorens de balansen en de winst- en verliesrekeningen per
25 Juni en per 25 December goed te keuren, wijdde het College een
uitvoerig onderzoek aan de maatschappelijke boekingen.

Onze aandacht was bijzonder gevestigd op de vordering op de
Emissiebank te Brussel, de onbeschikbare rekeningen van de Schatkist
en de rekening « Uitgestelde inventarisoperatiën ».

Het College treedt de opmerkingen bij die in het verslag van den
Regentenraad bladzijden 71 tot 73 voorkomen, ten aanzien van de
zuivering van de balans der Bank, en het sluit zich tevens volledig
aan bij de stappen die de Directie der Bank ter zake doet bij den
Minister van Financiën.

Met genoegen wijzen wij er op dat onze taak bijzonder werd
vergemakkelijkt door de duidelijkheid en de nauwkeurigheid waarmede
de Directie de documenten die de verrichtingen van de Bank weer-
geven, heeft opgesteld.

De boekhoudkundige verificaties, de steekproeven in de bestand-
deelen van den inventaris, alsmede de inspeeties die wij in den loop
van het jaar deden, laten ons toe eens te meer Le bevestigen hoe
voortreffelijk de verschillende diensten hun werk hebben gepresteerd
en met welken ijver het personeel de hem opgelegde taak heeft
vervuld. Wij houden er aan hier onze voldoening te betuigen.

Il et College de» Censoren, De Tl ooreiiter,

ER.NEST JUR.ION,

:LÉON RIGO,

FRANZ LOONTJENS,

MAURICE )I.1:0GIN,

FERNAND DUCHÈNE,

JEAN BRAT,

JULIEN PAPART.

VICTOR P AR.EIN.
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Hoofdbank

Bijbanken = Agentschappen

Discontocomité 's en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





HOOFDBANK
DIRECTIECOMITE, REGENTENRAAD, COLLEGE DER CENSOREN

GOUVERNEUR H. MAURICE FRÈRE.

V ICE-GO UV ERNE UR
DIRECTEUREN:

H. ADOLPHE BAUDEWYNS,

HH. LÉOPOLD SMEERS,

PIERRE BERGER,

JEAN VAN NIEUWENHUYSE,

FRANZ DE VOGHEL,

HUBERT ANSIAUX.

REGENTEN: HH. GEORGES LALOUX,

CHARLES DE LA USNAY,

EUGÈNE VAN ROMPA,

PAUL CHARLES,

HÉNRI DERAEDT,

ANDRÉ HUYSSENS,

LÉON BEKAERT.

ALBERT DEW ANDRE,

EMILE VAN DIEVOET.

CENSOREN: HH. VICTOR PAREIN, Voorzitter,
ERNEST JURION,

LÉON RIGO,

FRANZ LOONTJENS, Secreiaris,
MAURICE MOGIN,

FERNAND DUCHÈNÉ,

JEAN BRAT,

JULIEN PAPART.

SECRETARIS: H. THOMAS BASYN,
SCHATBEWAARDER : H. HENRI SONTAG.

Regeeringscommissaris : H. JOSEPH V ANHEURCK.
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Algemeene Boekhouding
Disconto:
Economische Studiën :
Algemeene Inspectie
J-Ioofdkas :
Effecten:
Buitenland:
Algemeen Secretoriaat
Betwiste Zaken
Dru7ckerij :

Rijkskas:
lnvorderinqskas
Biljetten:
Personeel:
Gebouwen -:
M edico-sociale dienst .

Dlscontoeomité
Brussel:

ALGEMEENE DIENSTEN

HH. P. BASTINÉ,

G. PIRSOUL,

J.-J. VINCEN'!',

P. BAUDEWYNS,

F. SIMONAR'l',

A. EGGELPOELS,

R. LIBRECK,

J. VAN KESSEL,

E. CHARLES,

CH. AUSSEMS,

L. LAVIOLETTE,

O. ASVELD,

M. GOELEN,

L. \VYNGAARD,

H. JAMBERS,

DI' L. HANNAER'l'.

HH. P. ECTORS,

J. DE COOMAN,

P. DELBAERE,

O. BOSSAERT,

H. FÉRON,

E. HAYOlT.
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BIJBANKEN

Antwerpen

Beheerder:

Secretaris:

H. A. NEVEN.

H. J. VANDERGUCHT.

Discontocomité HH. E. BRACHT,

E. VAN ROMPA.

F. GOOD,

N. Boosr.

Luik

Beheerder: H. A. HIERNAUX.

Discontokantoor : HH. CHEVALIER M. DE LAMINNE DE BEX,

E. LAMARCHE,

P. HERMAN,

BARON G. VAN ZUYLEN.

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder: H. J. POTVIN.

Discontokantoor HH. E. COLLETTE,

A. GROENEN,

J. NF.:UBERG.

AGENTSCHAPPEN

AGENTSCHAPPEN MET EEN DISCONTOKANTOOR

Agenten Leden der discontokantoren

Aalst HH.' L. DEHOUX, HH. CH. VAN DER HAEGEN,

P. MICHIELS,

F. CALLEBAUT.

Aarlen P. FABRI, HH. M. LEFEVRE,

F. LEPAGE,

L. DE MATHELIN.
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Aat

Bergen

Brugge

Oharleroi

Dendermonde

Dinant

Doornik

Eekloo

Geeraardsbergen

Agenten

HH. J. LELEux,

J. DUPONT,

E. RENARD,

L. HAULOT,

J. VANDENBOSCH,

J. LEMAITRE,

P. POTVIN,

K. DEWAELE,

A. TOURNAY,

Leden der disconiokcnioreti

HH. E. DUCHATEAU,

H. DUCHATEAU,

A. DESCAMPS.

HH. A. BOUTTIAU,

G. DUCHATEAU,

J. SEGARD.

HH. R. TERMOTE,

BARON K. VAN GALOEN,

R. RAPAERT DE GRASS.

HH. L. DEW ANDRE,

BARON P. GENDEBIEN,

A. GILLIEAUX,

F. PHILIPPE.

HH. J. VAN DAMME,

J. DE GOENE,

E. VAN DEN BERGHE.

HH. L. LAURENT,

R. DECOUX,

M. SCHOOFS.

HH. E. GARBONNELLE,

V. VANDERBORGHT,

V. LEFEBVRE,

E. THORN.

HH. J. SPAEY,

R. VAN BRABANDT,

G. VAN DAMME.

HH. G. FLAMANT,

J. RENS,

P.-E. WILLOCX.
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Gent

Hasselt

Hoei

Kortrijk

La Louvière

Leuven

Mechelen

Moeskroen

Namen

Agenten Ledender disconiokanioren

HH. G. THIRIAUX, HH. BARON E. BRAUN,

F. BEERNAERTS,

COMTE H. DE HEMPTINNE.

A. DE VULDER, HH. P. NAVEAU DE MARTEAU,

A. JANSSENS,

J. SPAAS.

BARON E. HH. C. PRION,

DE MOREAU D'ANDOY. J. PREUD'HOMME,

H. DELATTRE,

Comte G. DE LIEDEKERKE.

M. DE SCHAEPMEESTER, HH. M. DE CONINCK,

J. DUMONT,

P. DELVA.

R. DEFEVRIMONT, HH. L. GRAFÉ.

H. TOMBEUR,

L. PONCEAU.

J. HAUTAIN, HH. A. BAUCHAU,

G. DE LAVELEYE,

R. VAN DER V AEREN.

G. MATAGNE, HH. P. CARTUYVELS,

L. LEMAIRE,

J. VIGNERON.

G. GINION, HH. E. BLANCIŒ,

H. STORME,

A. SCARCEZ.

A. CARLIER, HH. F. HICGUET,

O. HICGUET,

L. HUART.
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Neufchâteau

Nijvel

Oostende

Oudenaarde

Péruwelz

Philippeville

Roeselaere

Ronse

Sint-Niklaas

Agenten Leden der discontokantoren

HH. B. DROULANS, HH. L. GOURDE'l',

A. MINETTE.

H. ZOUDE,

A. CAUPAIN, HH. A. VAN GINDER'l'AELEN,

E. DE STREEL,

E. DESCAMPE.

F. COLLUMBIEN, HH. F. VAN CAILLIE,

E. DEVREESE,

F. LOO'l'ENS.

P. HERTSCHAP, HH. R. DE BEER,

.J. MAERE,

R. VAN CAUWENBERGHE.

R. PINSAR'l', a. 1. HH. J. BREBART-CARBONELLE,

H. LEMAIRE,

M. SIMON.

A. DERENNE, HH. R. DUCHATEAU,

A. PEPIN,

P. DE WEISSENBRUCH.

A. VAN COE'l'SEM, HH. F. DE CLERCQ-CARLIER,

A. DE MEES'l'ER-D 'HOORE,

J. SOUBRY.

ED. BURLION, HH. C. DUPONT,

R. VAN BUTSELE,

J. TASTÉ,

F. LEFEVER, HH. C. STANDAER'l',

F. BEHAEGEL,

F. POPPE.
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Tienen

Tongeren

Turnhout

Verviers

Zinnik

Boom

Ieper

Malmédy

Marche

Veurne

Waver

Agenten

HH. J. VILENNE,

E. HUYBRECHT,

J. M(\SSET,

M. CHAUVIAUX,

J. LEJUS'l'E,

Leden der discontokantoren

HH. J. GILAlN,

L. HALFLANTS.

J. DELACROIX.

HH. F. GHINEAU,

W. WILSENS.

J. BEAUDUlN.

HH. J. DE RIDDER,

J. DIERCXSENS,

L. JANSEN.

HH. A. PELTZER,

L. VAN GINDERTAELEN,

VICOM'fE A. SIMONIS.

HH. L. BASTIN-PONCEAU,

G. DEFEVRIMONT,

H. LE MAISTRE D'ANSTAING.

AGENTSCHAPPEN ZONDER DISCONTOKANTOOR

Agenten

HH. F. VAN HERP, a.i.

L. NEYRINCK,

L..VANDERWINKEL,

M. CABY,

CH. SIBILLE,

G. SEMAILLE,
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BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN IN HET BEZIT VAN DE BANK

OP 25 DECEMBER 1946.

A. - Overheidsfondsen verworven krachtens de overeenkomst van
27 Juli 1932, afgesloten in uitvoering van de wet van 19 Juli 1932:

3 1/2 pCt Schatkistcertificaten 25 Juni-25 December, vervallend op
25 Juni 1948.

B. Overheidsfondsen verworven krachtens de statuten :

3 1/2 pCt Belgische Schuld 1937.
3 1/2 pCt Belgische Schuld 1943.
4 pCt Geünificeerde Schuld, 1creeks.
4 pCt Geünificeerde Schuld, 2e reeks.
3 1/2 pCt Schatkistcertificaten 1942, 1e reeks.
3 1/2 pCt Schatkistcertificaten 1942, 2e reeks.
3 1/2 pCt Schatkistcertificaten 1944, 2e reeks.
3 1/2 pCt Lotenleening 1941.
4 pCt Lloyd Royal belge.

Genotsaandeelen Nationale Maatschappij van Belgische Spoor-
wegen.

Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, Januari-Juli.
Loten Congo 1888.
Koloniale Schuld 1906.

-Koloniale Schuld 1936.

3 pCt

4 pCt
4 pCt
4 pCt

4 pCt

Pref. aand. Chemins de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo
« Léokadi ».

Winstdeelende obI. Union Nationale des Transports Fluviaux
« Unatra ».

Aand. Bank van Belgisch Congo.
Aand. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid.
Aand. Bank voor Internationale Betalingen, voor 25 pCt

volgestort, Belgische emissie.
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ALGEMEENE SAMENVATTING

VAN DE VERRICHTINGEN OVER 1946

BIJLAGE 2



1. - VERRICHTINGEN VAN DE BANK VOOR EIGEN REKENING
(in dui.zendtallen fmnk)

GEDISCONTEERDE WISSELS VOORSCHOTTEN DIVERSE REKENINGCOURANT-SALDI BANKASSIGNATIES VERPLAA TSTE CHECKS
IN REKENING-COURANT

AGENT- Voor rekening- Stortingen op het

SCHAPPEN binnenlandsche buitenlandsche ter incasseering onbe- Debet Credit Debet Credit houders te credit van elders Afgeleverd Uitbetaald Getrokken Uitbetaald
aangeboden (I) taalde Aantal innen wissels geopende

reke- rekeningen

I
ntngen -

I I I IAantal Bedrag Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag Aantal Bedrag Bedrag Aantal I Bedrag Aantal Bedrag Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

Aalst ........... 735 55.321 )) )) 367 40.861 I 17 7.798 7.751 3.809 442.347 3.658 442.601 Il 375 2.482 1.179.442 6 124 8 188 23 6.515 130 56.628
Arlon .......... 1.217 16.642 1 22 106 2.961 1 32 4.396 928 1.324 294.883 1.611 277.683 2 69 1.428 299.346 3 63 27 450 )) )) 51 2.320
Ath ............ 70 17.368 )) )) 121 8.743 )) 43 1.048 925 1.126 164.610 1.368 164.903 13 357 244 59.193 29 413 24 305 2 69 148 25.318
BOQo;n........... » » )) )) 60 1.763 » 24 8.634 9.811 570 ll2.107 663 Ul.466 » )) 554 135.792 I 10 28 58 1 49 34 6.921
Brugge ........ ", 156 48.472 )) » 446 42.958 5 83 178.781 178.686 2.004 414.353 3.264 415.381 » )) 3.693 772.172 40 845 29 573 10 3.134 130 Il.892
Charleroi o •••••• 2.557 168.518 56 5.676 2.161 146.378 5 229 77.578 73.591 7.284 2.646.168 9.291 2.647.781 330 52.014 6.707 2.074.132 31 2.657 III 7.044 24 4.555 154 32.966
Dendermonde ... 150 23.573 » » 177 13.889 » 20 15.604 15.301 2.719 422.574 2.697 423.320 » )) 690 139.385 16 1.489 5 2.222 2 57 23 11.027
Dinant ......... 42 7.312 » » 63 4.552 1 35 844 757 295 77.826 429 77 .899 » )) 270 32.104 I 571 10 757 » )) 48 7.348
Eekloo .......... 3 3.123 » » 87 3.4ll » 26 10.339 9.815 682 103.606 879 100.508 » » 556 201.164 2 17 Il 1.590 » » 74 10.561
Geeraardsbergen . 435 76.321 » » 209 44.385 )) 24 41.936 41.762 1.670 186.807 1.785 186.253 30 820 812 109.959 3 46 6 143 29 8.310 82 4.185
Gent .......... 691 482.604 » » 713 106.896 9 ll6 161.435 169.241 4.203 2.399.581 3.128 2.398.776 4.050 145.237 8.404 3.641.723 17 886 90 6.238 79 7.686 235 175.966
Hasselt ......... 198 53.823 » » 434 61.197 8 50 4.832 3 .155 3.105 536.052 3.230 536.339 37 4.093 3.389 773.888 4 340 48 624 9 1.035 61 2.113
Huy ........... L063 162.890 » » 850 116.749 » 46 17.681 18.249 3.079 1.242.281 3.ll7 1.243.130 )) )) 1.212 314.300 8 503 12 947 122 8.810 ll9 16.195
Ieper ........... » )) » » 91 2.690 2 22 7.373 6.198 315 81.268 427 83.891 » )) 90 42.442 9 1.639 7 313 2 248 61 5.540
Kortrijk ........ 568 228.030 » » 648 80.675 I 54 8.963 7.998 4.528 936.675 12.010 940.140 41 10.238 6.289 2 .177.699 50 2.143 66 3.802 44 3:705 213 29.788
La Louvière .... 74 31.518 » » 654 121.249 3 91 9.505 10.008 1.709 534.997 1.823 530.117 27 1.658 3 .144 830.115 28 4.710 19 1.401 5 962 52 8.910
Leuven ......... 647 231.946 2 171 468 126.023 5 50 88.788 88.287 2.424 1.048.517 1.332 1.051.501 » )) 5.568 1.508.774 4 79 31 423 60 19.761 193 31.862
Liége .......... 3.016 434.533 » )) 3.899 398.465 34 565 322.566 310.147 8.889 6.922.807 12.510 6.951.102 377 188.630 Il.990 2.735.611 89 2.413 185 14.107 157 45.317 323 301.575
Luxembourg ...• 5 1.515 )) » 13 280 )) 8 116.013 104.873 4.218 5.044.219 3.688 4.947.451 6 324 1.378 1.512 .412 44 6.527 77 726 134 4.414 20 2.436
Malmédy ........ » » » » 127 7.738 3 5 » 9 709 145.813 4U 169.384 201 1.820 100 56.910 2 15 2 122 21 4.400 36 6.447
Marche ......... » » » » 120 5.327 » 54 7.910 6.062 51 1.848 134 .1.856 » » 132 21.973 » » 12 1.356 3 1.094 43 5.340
Mechelen ........ 2~7 60.707 )) )) 1.018 85.776 » 40 5.765 6.732 2.547 761.430 2.329 761.8ll 64 744 1.915 563.027 13 898 13 711 11 985 51 7.247
Mons ........... 5.345 47.000 )) )) 323 16.083 » 171 69.789 61.801 8.650 1.089.031 2.466 1.090.065 11 163 4.097 713.092 2 58 26 2.534 7 296 63 4.027
Mouscron ....... 78 8.174 » » 388 28.180 » 28 15.995 30.752 1.114 212.222 1.278 210.878 16 3.918 1.332 320.625 12 27 45 1.476 27 2.346 55 2.479
Namur ......... 194 13.896 » » 293 17.274 4 106 67.274 42.942 2.557 1.099.729 3.810 1.093.652 » » 3.844 642.754 41 176 56 17.911 5 439 86 27.566
Neufchâteau ..... 225 9.514 » » 27 1.531 » 23 3.082 2.935 1.959 ll6.715 739 ll6.720 I 5 246 18.802 2 146 6 96 » )) 81 2.503
Nivelles ........ 2.254 270.391 Il 180 238 65.388 » 20 217 215 1.380 229.539 1.546 233.032 21 3.567 664 275.4ll I 6 2 25 4 183 66 10.308
Oostende ........ 33 lI.972 » )) 168 15.027 5 30 54.869 53.563 4.109 733.522 4.233 738.455 » )) 1.712 471.615 Il 1.279 50 2.100 46 4.988 35 39.788
Oudenaarde ..... 148 21.662 » » 146 16.758 )) 30 4.142 3.696 1.032 150.145 1.689 152.367 34 3.103 1.583 233.557 )) » 7 45 12 1.870 40 4.131
Péruwelz •• ••• 0 • 107 81.843 » » 131 13.lI7 I 41 3.023 2.525 1.230 146.804 l.lIO 146.590 4 33 264 163.684 ~ 20 10 38 I 271 19 1.793
Philippeville '" . 9 439 » » 31 1.439 )) 128 5.626 5.614 296 23.993 480 24.824 7 336 87 13.231 )) )) 34 16 15 1.346 198 4.061
Roeselare ....... 67 18.668 » » 313 29.293 4 27 17.075 16.U8 1.128 550.059 878 529.191 )) » 3.152 392.365 1 10 28 3.179 10 666 92 12.861
Ronse ...•...... 63 7.753 » » 239 12.843 )) 52 3 .123 1.352 1.191 155.031 1.146 158.4ll )) )) 531 273.635 16 1.510 17 718 7 213 55 8.549
Sint-Niklaas .... 106 39.750 » » 425 56.682 8 10 3.805 3.872 1.431 226.689 1.897 225.792 52 5.017 1.295 206.812 4 220 15 1.499 1 2 95 24.519
Soignies ......... 52 5.760 )) » 66 3.794 )) 22 132 284 1.065 157.479 905 158.818 4 28 76 4.950 1 4 15 557 )) » 48 2.267
Tienen ........ - 13.601 1.423.880 )) » , 242 123.344 )) 31 30.935 14.744 1.108 1.964.141 1.~84 1.966.470 » » 2.7ll 1.153.189 » » 8 193 63 36.080 76 12.870
Tongeren ....... 960 120.141 » » 167 2.3.166 I 21 2.370 3.487 1.017 202.749 1.224 201.343 109 3.894 406 53.953 4 849 26 82 8 219 47 1.962
Tournai ........ 289 93.904 )) » 510 70.086 I 130 127.210 123.039 3.269 600.220 4.254 601.376 28 1.494 3.951 642.251 13 410 46 2.410 44 913 126 43.026
Turnhout .....•. 100 43.756 » )) 218 9.837 » 12 7.571 7.347 1.441 605.916 1.932 606.039 » )) 760 290.343 I 146 12 1.747 1 )) 152 40.347
Verviers ....... 422 136.575 » » 641 106.480 » 187 258.812 259.610 2.483 1.735.210 3.538 1.734.924 88 3.491 4.200 1.654 .105 144 3.215 70 2.941 57 9.167 97 25.179
Veurne ........ » )) )) » 49 1.533 )) 19 lI5.805 12.710 679 57.302 717 58.388 » » 538 60.278 22 557 7 386 3 125 73 3.077
Wavre ••..... 0, » )) » » 38 277 1 17 14.595 8.133 1.069 106.5lI 1.018 108.537 3 122 660 73.282 3 316 17 575 5 388 43 4.836

----- ------ ----- ------ ------ ------ ------- ------ ~------ ------- ------ --------- ----- .~------ -------- -------_.~--- ----- -------- ----- ~.------------ -------- ----- ------- ----- --------

Totaal ... 35.907 4.459.294 70 6.049 17.485 2.035.098 103 2.739 1.903.239- 1.725.025 95.468 34.683.776 105.928 34.619.165 5.567 431.550 93.156 26.839.497 681 35.337 ..1.318 82.628 1.054 180.618 3.828 1.038.734
Antwerpen ..... '. 1.965 846.526 3 14.643 2.613 299.234 35 203 589.519 625.560 15.107 28.739.131 29.331 28.640.650 2.742 585.229 9.730 14.705.861 350 347.551 208 324.278 482 288.070 637 215.728
Bruxelles ........ 18.673 34.808.683 » » 12.107 3.633.727 ll8 1.557 11.423.863 11.602.851 126.010 1.617.939.636 108.420 1.619.099.647 29.582 336.597 33.019 15.422.005 2.937 136:374 2.274 116.030 3.502 1.029.290 517 278.622

---- ----- ----- ------ ----- ------ ------- ----- ------ ------ ----- -------- ----- --------- ------- ---------- ----- ------ ----- ------- ------ -------- ------ -------- ------- -------- -

Algemeen totaal 56.545 40.lI4.503 73 20.692 32.205 5.968.059 256 4.499 13.916.621 13.953.436 236.585 1.681.362 .543 243.679 1.682.359.462 37.891 1.353.376 135.905 56.967.363 3.968 519.2(\2 3.800 523.836 5.038 1.497.978 5.012 1.53:3.08.!

(1) Met uitzondering van de effecten dool' de Posterijen geïnd.



II - VERRIOHTINGEN VAN DE BANK VOOR REKENING VAN ANDERE ORGANISMEN
(in duizendtallen frank) --

. SCHATKIST
VERREKENINGSKAMERS

ALGEMEENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS N. M. K. N.
(van 1 Januari tot 31 December) AANTAL (van 1 Januari tot 31 December)

UITBETAALDE

REKENING-COURANT OVERHEIDSFONDSEN COUPONS
AGENT- EN VERRICHTINGEN IN SPECIËN EN SCHA TKISTP APIER REKENING-COURANT Gedisconteerde Beleentngen op Disconto 's en

wissels overheidsfondsen beleentngen door Getal Verrekende stuks
SCHAPPEN (van 1 Januari (van 1 Januari bemiddeling van

Ontvangsten Uitgaven Ingekomen Uitgegaan Ontvangsten Uitgaven tot 31 December) tût 31 December) discontokantoren
aange-

voor sloten
voor allerlei leden

I I I I
den Staat

I I I I I IAantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag
organtsmen Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

Aalst ........... 955 544.594 5.327 740.602 121 4.877 132 5.868 406.011 146.689 523 4.033 346 11.676 1.101 94.352 3 416 86 19.138 5 33.853 4.666.260

Arlon .......... 1.113 864.665 7.465 333.486 60 19.215 91 8.803 208.287 81.169 102 716 172 4.714 309 20.102 3 32 » » 4 7.513 2 .114.986
Ath ........... 903 480.572 2.396 58.849 42 2.969 154 4.373 79.886 41.145 138 841 118 2.510 100 6.820 2 250 4 4.651 4 4.770 281.772

Boom .......... 1.006 267.918 963 211.196 36 595 45 1.443 65.222 20.678 110 5.421 186 5.358 » » » » » » 5 6.104 1.381.351
Brugge ......... , 1.817 2.327.533 20.682 739.081 351 40.980 387 38.477 369.198 150.565 1.939 8.766 1.293 13.193 132 17.529 11 530 9 4.875 5 26.659 4.436.343

Charleroi ....... 1.808 3.291.005 11.510 2.305.409 521 71.956 534 51.726 1.114.848 457.524 322 3.072 739 24.890 2.291 152.087 112 6.097 20 11.965 7 50.644 12.718.146

Dendermonde .... 1.238 203.416 5.078 160.886 40 10.148 61 87.970 64.617 22.529 47 278 69 914 1.580 133.611 » » 11 4.660 6 10.781 1.317.832

Dinant .......... 470 136.935 1.859 5.464 30 2.542 68 2.568 43.785 17 .944 15 113 63 1.964 118 12.988 12 160 2 900 » » »

Eekloc . . . . . . . . . 620 96.471 1.263 249.291 70 5.625 74 4.977 49.046 36.497 36 306 33 180 312 17.947 » » » » 5 9.488 1.496.374

(ieeraardsbergen . 844 251.336 1.859 64.521 42 4.977 54 5.264 109.077 49.491 103 849 126 1.768 745 44.583 » » 6 3.870 6 9.369 796.031

Gent ........... 2.585 5.018.664 13.243 3.211.840 669 135.563 718 116.173 1.335.382 427.650 19.072 352.888 4.0U 376.731 91 6.266 25 457 1 500 7 55.424 16.128.688

Hasselt ......... 378 1.256.400 3.237 985.812 25 522 53 984 81.982 32.374 2.809 5.484 734 4.511 1.525 98.776 » » 12 6.930 5 15.399 4.811.657

Huy ........... 1.121 502.033 2.349 201.449 83 3.871 80 5.654 160.031 28.544 135 1.775 220 5.119 392 34.894 3 561 80 25.449 7 15.480 1.776.625

leper ........... 893 92.935 3.942 93.080 97 7.790 24 7.949 89.562 54.228 74 363 77 438 » » » » » » 5 9.784 1.110.297
Kortrijk ....... 1.471 2.833.746 9.642 1.527.345 191 96.230 247 90.859 737.839 257.601 628 14.412 662 14.989 1.661 121.337 3 19 6 4.000 6 55.732 12.662.644

La Louvière .... 1.048 435.948 7.671 915.102 267 46.293 240 36.972 657.351 395.430 194 5.822 266 10.854 1.066 55.193 23 693 893 16.102 4 17.338 7.397.237

Leuven ......... 1.351 1.444.348 6.024 1.372.657 195 132.138 239 138.285 704.369 189.365 8.350 27.047 1.862 29.020 462 49.975 2 150 5 11.500 6 32.823 8.433.109
L" 3 .407 3.855.811 12.982 3.349.181 925 125.542 1.107 108.482 1.938.905 335.923 1.836 325.872 2.533 400.545 2.702 175.449 339 23.462 52 45.549 11 65.049 16.215.078

lege ...........
Luxembourg ..... » » » » » » » » 30.608 22.899 » » » » » » 4 155 » » » » »

Malmédy ....... 198 80.261 161 33.394 » » 10 169 8.759 1.497 » » » )) )) » )) )) » )) )) ~ »

Marche ........ 315 51.189 1.039 10.460 18 995 40 1.116 14.837 7.143 129 2.174 84 4.255 » )) 2 38 » » » » ))

Mechelen ....... 1.202 846.240 6.433 16.346 118 11.594 102 11.176 183.901 70.308 353 26.355 380 19.503 977 64.657 4 116 22 21.767 5 29.453 2.502.973

Mons ........... 659 1.434.294 23.702 854.332 315 56.009 472 40.367 758.149 277.152 759 6.796 282 22.400 449 20.230 35 3.934 3 2.300 5 20.505 5.504.060

Mouscron ...... 747 240.307 1.652 321.062 87 3.798 79 7.552 65.794 28.708 94 1.658 119 2.607 92 8.655 4 )) 8 6.215 6 20.674 2.259.664
Namur .......... 1.253 1.417.753 8.179 571.208 224 46.008 257 43.680 726.770 305.273 273 4.840 534 14.351 1.467 120.920 14 1.116 8 11.820 6 18.616 2.970.886
Neufchâteau .... 480 64.498 1.064 2.105 4 73 37 786 10.000 5.667 188 1.596 148 3.646 159 .10.269 » II » » » » »

Nivelles ........ 482 166.489 1.791 85.524 33 1.615 94 1.728 83.378 42.270 52 135 60 701 397 36.745 4 36 1.420 30.075 5 4.991 587.719
Oostende ....... 543 622.994 3.707 272.259 173 21.181 165 20.376 149.507 52.543 680 53.878 538 57.767 93 10.564 10 401 » » 9 48.786 3.591.904
Oudenaarde ..... ' 860 172.259 2.780 165.742 109 8.185 136 6.839 73.475 42.513 75 892 88 1.369 178 18.074 3 214 22 5.330 6 17.753 1.355.900
Péruwelz ....... 689 104.970 49.582 86.617 198 860 246 2.284 49.334 22.928 22 23 25 80 83 13.002 1 80 » )) 6 8.234 525.968
Philippeville .... 398 23.264 2.580 5.518 39 266 59 1.303 15.969 16.983 101 1.245 247 7.766 322 22.685 17 804 127 / 3.406 )) » »

Roeselare ...... 807 765.039 2.285 315.919 163 12.222 163 13.305 126.057 52.699 106 941 122 815 96 8.852 14 912 4 4.150 6 44.419 3.945.446
Ronse ......... 704 355.375 2.136 329.257 52 5.228 65 4.062 49.920 37.065 26 6.256 65 7.365 104 7.335 3 70 4 1.850 5 16.099 2.067.066
Sint-Niklaas .... 1.366 787.638 1.809 170.460 58 2.308 95 3.013 130.436 58.381 195 8.671 188 10.685 659 52.062 4 600 1 1.500 5 28.025 2.216.930

Soignies ........ 152 16.602 2.208 38.975 21 577 90 2.328 123.746 52.389 42 251 46 215 436 38.678 1 16 3 4.000 4 2.542 418.030

Tienen ......... 1.550 1.127.979 1.931 324.914 107 24.495 106 75.787 228.380 104.293 201 7.454 226 12.777 1 77 )) )) )) » 5 15.641 4.203.710

'l'ongeren ........ 376 86.059 1.803 22.453 33 237 31 327 32.292 10.697 201 1.623 105 1.993 462 33.157 2 7 » )) 5 4.931 324.825

Tournai .... , ... 1.538 983.705 12.331 481.116 351 48.426 359 41.330 668.173 261.106 371 32.891 245 37.087 248 15.880 5 1.506 9 4.300 6 33.029 3.473.580
Turnhout ...... 926 383.335 2.917 300.207 60 2.300 81 19.832 88.087 25.102 287 13.346 413 12.668 621 45.903 )) )) 3 4.000 6 9.016 1.598.932

Verviers ........ 1.914 1.009.084 6.577 1.557.887 258 43.756 291 41.874 626.996 147.773 423 22.285 314 19.592 718 80.070 28 5.351 1 150 8 33.865 8.180.206

Veurne ......... 480 164.666 4.065 75.213 122 9.902 123 10.467 83.128 ·18.009 525 6.086 929 6.587 )) » » )) » » 5 9.077 615.577

Wavre ......... 980 152.210 1.110 22.862 90 1.651 120 6.462 36.378 17.369 48 292 43 1.501 » )) )) )) » )) 5 11.910 832.403
----- -- --- --------- ..._----- _._~._----- "---_._-- --- ------ ----_._- -------- --~------ ._-----~----- ------ ------- ----- ------- ----- ------ ----- ------ ---_._- ------ ----- ------ -------

Totaal ... 41.647 34.960.540 259.334 22.589.081 H.398 1.013.519 7.529 1.072.990 12.579.472 4.456.113 41.584 957.746 18.711. 1.155.104 22.149 1.649.724 693 48.183 2.822 260.952 803.776 144.920.209

Antwerpen ..•... 7.603 9.174.538 19.353 11 .830.497 2.331 566.025 2.597 551.947 2.938.867 490.989 2.172 23.848 1.978 39.243 » )) 15 602 )) » 20 315.512 80.157.200

Bruxelles ....... 8.200 298.240.631 170.000 307.726.0.52 8.300 32.092.682 8.300 25.146.989 10.664.551 5.591.402 50.000 104.264.569 40.000 104.145.156 2.086 4.536.195 494 15.050 » » 37 894.085 1.419.505.087
------- --------- -- -"----- ._--------- ""------- _._---~--_.------- ------- -- ------~-_.----_._--._----- --"---"--"- -------- ----- --------- _._---- ------ ------ ------ ----- ------ ------ ------ -------

Algemeen totaal 57.450 342.375.709 448.687 342.145.H30 17.029 33.672.226 18.426 26.771.926 26.182.890 10.538.504 93.756 105.246.163 60.689 105.339.503 24.235 6.185.919 1.202 63.835 2.822 260.952 2.013.373 1.644 .582.496
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WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD »

GEPUBLICEERD IN 1946



WEEKSTATEN GEPUBL,ICEERD IN 1946 IN HET ({ STAATSBLAD ')}
(millioenen franken)

ACTIVA.
Onbe- Voorschot aan

Buitenlandsche Papier op België Vorderingen op den Staat
schikbaar de Schatkist deviezen Vorderin- uitgegeven Debiteuren

DATUM goudsaldo met het oog op Voor- Voorschottenaande Schatkist Waarden
Totaal de uitvoering gen in door instel- Gebouwen, wegens

na her- van de lingen schotten Certificaten Andere van de termijn- Emissie-
1946 Goudvoor- waardee- van den aceoorden van Belgische Deel- en Overheids- materieel bank te TOTAAL

Bretton Woods;
handels- waarvan de overheids- op over- « A » (eigen Certificaten vorderin- Pensioen- verkoopen Diversen ACTIVAraad ring van goudvoor= Inschrijving franken pasmunt fondsen en

en storting in Op zicht op termijn verbinte- heids- rekening en « C » (soldij gen op den kas van het van Brussel
den goud- raad goud op de Op het papier nissen door papier Dienst voor der meubelen deviezen
voorraad Internationale fondsen Staat Personeel

Bank voor buitenland den Staat Onderlinge Geallieerde en goud
(besluitwet n' 5 WederoBbouw gewaar- - Hulpver- Legers)van 1-5-1944) en Ontw kkellng borgd zijn leening)

3 Januari .......... 20.889 10.493 31.382 - 1.936 1.641 3,8 748 983 - 503 337 36.249 5.704 1.073 653 148 - - 209 64.597 146.167
10 » .......... 21.450 10.493 31.943 - 1.966 1.137 3,8 1.024 803 -- 373 351 36.104 5.704 1.073 653 148 - - 210 64.597 146.090
17 » .......... 21.450 10.493 31.943 - 1.455 1.088 3,8 1.053 778 -- 461 384 29.782 5.704 1.073 653 148 .- - 216 64.597 139.339
24 » . . . . . . . . . . 21.450 10.493 31.943 - 1.967 1.043 3,8 1.381 922 - 458 416 28.693 5.704 1.073 653 146 245 - 152 64.597 139.397
31 » .......... f1.450 10.493 31.943 - 2.019 1.101 3,8 1.302 1.064 - 502 421 44.126 5.704 1.073 653 146 245 - 163 64.597 155.063

7 Februari ......... 22.261 10.493 32.754 - 2.089 1.070 3,8 1.318 614 - 575 442 44.227 5.704 1.073 653 146 244 - 161 64.597 155.671
14 » ......... 22.261 10.493 32.754 - 3.106 1.033 3,8 1.319 221 - 509 473 44.420 4.784 1.073 653 146 244 -- 161 64.597 155.497
21 » ......... 22.245 10.493 32.738 - 3.366 1.143 3,8 992 285 - 392 501 43.939 4.784 1.073 653 146 244 - 162 64.597 155.019
28 » ......... 22.235 10.493 32.728 - 3.499 1.077 1,1 981 755 - 392 515 44.037 4.784 1.073 653 146 244 - 167 64.597 155.649

7 Maart ........... 22.603 10.493 33.096 - 2.290 1.769 1,1 998 660 6 257 520 45.142 4.784 1.073 653 146 243 - 74 64.597 156.309
14 » ........... 22.602 10.493 33.095 - 2.412 1.461 1,1 970 762 4 259 556 44.793 4.784 1.073 653 146 243 - 76 64.597 155.885
21 » ........... 22.602 10.493 33.095 - 2.368 1.423 1,1 927 572 104 225 595 44.902 4.784 1.073' 653 146 243 - 76 64.597 155.784
28 » ........... 22.602 10.493 33.095 - 3.230 1.428 1,1 925 970 104 218 626 43.553 4.784 1.073 653 146 244 -- 82 64.597 155.729

4 April ............ 22.496 10.493 32.989 - 2.939 2.474 1,1 908 1.809 2 161 6~9 43.953 3.922 1.073 653 146 242 - 120 64.597 156.618
11 » ............ 22.960 10.493 33.453 - 2.703 2.456 1,1 858 1.650 17 166 664 44.089 3.920 1.073 653 146 242 - 121 64.597 156.809
17 » ............ 22.959 10.-493 33.452 - 3.181 2.208 1,1 820 1.513 17 181 698 43.601 3.920 1.073 653 146 243 - 112 64.597 156.416
25 » ............ 22.959 10.493 33.452 - 2.782 2.338 1,1 822 1.021 95 167 737 43.310 3.920 1.073 653 146 242 - 116 64.597 155.472

2 Mei ............ 22.836 10.493 33.329 - 2.441 2.349 1,1 769 1.499 220 249 748 43.610 3.920 1.073 653 146 243 --- 122 64.597 155.969
9 » ............ 22.835 10.493 33.328 - 2.910 1.966 1,1 1.009 1.065 53 239 771 43.815 3.920 1.073 653 146 241 -- 128 64.597 155.915

16 » ............ 22.835 10.493 33.328 - 2.725 1.970 1,1 1.005 1.211 53 187 804 43.334 3.920 1.073 653 146 242 -- 128 64.597 155.377
23 » ............ 22.835 10.493 33.328 - 2.722 1.753 1,1 1.118 1.474 121 222 836 '12.604 3.920 1.073 653 146 241 -_. 132 64.597 154.941
29 » ............ 22.835 10.493 33.328 - 2.574 1.473 1,1 1.052 1.460 30 219 847 43.219 3.920 1.073 653 146 241 - 135 64.597 154.968

5 Juni. ...... " .... 22.835 10.493 33.328 - 2.638 1.537 1,1 1.052 1.732 23 241 845 43.559 3.920 1.073 653 146 244 - 141 64.597 155.730
13 » .... : ........ 22.835 10.493 33.328 - 2.784 1.284 1,1 1.047 1.997 29 189 866 43.359 3.920 1.073 653 146 243 - 142 64.597 155.658
20 » ............. 22.835 10.493 33.328 - 3.045 1.143 1,3 1.027 2.186 28 207 898 43.159 3.920 1.073 653 146 244 - 145 64.597 155.800
27 » ............. 22.834 10.493 33.327 - 2.966 1.135 0,2 1.402 2.445 25 190 913 42.747 4.252 1.064 653 146 244 - 147 64.597 156.253
4 Juli ........... 22.735 10.493 33.228 -- 2.765 1.197 121 1.635 2.488 125 191 908 43.362 4.252 1.064 653 146 2,19 ---- 169 fH.597 157.140

11 » ........... 22.736 10.493 33.229 - 2.943 917 115 1.333 2.197 24 178 917 43.882 4.252 1.064 653 146 2'W -' 160 64.597 156.856
18 » ........... 22.736 10.493 33.229 --- 2.650 1.045 104 1.358 1.893 121 199 933 43.482 4.252 1.064 647 146 249 .- 51 64.597 156.020
25 » ........... 22.655 10.493 33.148 - 2.597 1.112 86 1.270 1.677 297 206 940 43.317 4.252 1.064 644 146 249 - 53 64.597 155.655
I Augustus ......... 22.655 10.493 33.148 - 2.363 871 69 1.479 1.702 125 182 926 44.227 4.252 1.064 644 146 25:3 ..--- 60 6,1.597 156.108
8 » ......... 22.655 10.493 33.148 - 2.510 801 70 1.643 1.670 37 211 897 44.427 4.252 1.064 M3 146 252 .- 67 64.597 156.435

14 » ......... 22.555 10.493 33.048 - 2.594 801 70 1.555 1.516 131 209 891 44.022 4.252 1.064 643 146 252 -- 69 64.597 155.860
22 » ......... 22.555 10.493 33.048 - 2.933 775 67 1.477 1.235 29 216 908 43.727 4.252 1.064 643 146 252 -- 69 64.597 155.438
29 » ......... 22.358 10.493 32.851 196 2.796 863 56 1.415 1.592 18 246 926 44.067 4.252 1.064 643 146 252 -- 72 64.597 156.052

5 September ....... 21.684 10.493 32.177 196 3.126 837 60 1.404 1.528 20 186 930 45.172 4.252 1.064 642 146 251 - 78 64.597 156.666
12 » ....... 21.719 10.493 32.212 196 2.965 855 63 1.270 1.280 22 213 962 45.192 4.252 1.064 642 146 251 _.- 79 64.597 156.261
19 » ....... 21.459 10.493 31.952 196 2.807 920 61 1.306 1.539 15 237 998 44.817 4.252 1.064 642 146 251 --- 81 64;597 155.881
26 » . . . . . . . 21.161 10.493 31.654 196 2.913 808 65 1.351 1.564 14 196 1.036 44.572 4.252 1.064 642 146 251 ._--- 82 64.597 155.403
3 October .......... 21.295 10.493 31.788 196 2.868 841 59 1.556 2.164 27 271 1.039 45.162 4.252 1.064 642 146 251 -- 86 64.597 157.009

10 » ......... . 21.275 10.493 31.768 196 3.879 822 50 1.606 2.157 37 249 1.067 46.406 2.933 1.064 642 146 251 _ . 93 64.597 157.963
17 » .......... 21.290 10.493 31.783 196 3.379 1.013 53 1.638 2.033 42 230 1.095 45.846 2.933 1.064 641 146 251 .- 95 64.597 157.035
24 » .......... 21.304 10.493 31.797 196 3.402 932 60 1.863 1.911 45 243 1.138 45.771 2.933 1.064 641 146 251 -- lOO 64.597 157.090
29 » ......... . 21.324 10.493 31.817 196 2.740 983 64 1.792 1.959 45 260 1.155 46.666 2.933 1.064 641 146 251 ,,-_. 101 64.597 157.410

7 November ........ 21.339 10.493 31.832 196 2.861 939 83 2.000 2.428 203 246 1.194 46.366 2.933 1.064 641 146 250 ._- 115 64.597 158.094
13 » ........ 21.316 10.493 31.809 196 3.053 928 80 2.241 1.797 198 245 1.234 46.151 2.933 .1.064 641 146 250 - 115 64.597 157.678
21 » . . . . . . . . 21.316 10.493 31.809 196 2.911 1.023 197 2.242 1.660 275 227 1.310 45.666 2.933 1.064 641 146 250 - 123 64.597 157.270
28 » ........ 21.316 10.493 31.809 - 4.007 887 230 2.594 1.992 268 199 852 47.407 1.411 1.064 641 146 250 - 121 64.597 158.475

5 December ....... 21.460 10.493 31.953 - 4.314 898 155 2.842 2.226 64 216 807 47.397 1.411 1.064 641 146 250 - 133 64.597 159.114
12 » ....... 21.475 10.493 31.968 - 2.948 2.026 268 2.703 2.098 51 223' 790 47.322 1.411 1.064 641 146 250 _.- 137 64.597 158.643
19 » ....... 21.487 10.493 31.980 - 3.160 2.039 318 2.776 2.006 41 206 719 47.501 1.032 1.064 641 146 250 -- 141 64.597 158.617
26 • ....... 21.733 10.493 32.226 - 3.427 2.222 451 2.891 2.022 40 214 698 47.071 1.032 1.054 637 146 255 246 147 64.597 159.376



WEEKSTATEN GEPUBLICEERD IN 1946 IN HET « STAATSBLAD »
(millioenen franken)

PASSIVA

Rekening -courantsaldi

van de Schatkist
Bankbiljetten 1------,--------1

in omloop
Gewone
rekening

Speciale rekening
tot inkoop van de
effecten der munt-
saneeringsleening

(wet van 14 October
1945, art. 5, § 2)

van anderen

Totaal
der onmid-
dellijk op-
vraagbare

verbintenissen

Tijdelijk
onbeschik-

bare
rekeningen

Schatkist :
onbeschik-

bare rekening
wegens her-
waardeering
(besluitwet n' 5
. van 1-5·1944)

Pensioenkas
van het

Personeel

Te leveren
deviezen
en goud

Uitgestelde
inventaris-
operatiën

en diversen

Kapitaal

Besluitwet van 6 october 1944

Reserves en Oude biljetten en Schatkist
.. rel,en.lng.~n-courant- Onde biljetten Onbeschikbare rekeninsren

afsc hr ijvirrg s- saldi bi] de Bank, l "
overgeboekt en over o:,:,er .te boe een op Voorloopig fonds in

rekeningen te boeken op tijdelijk t ijdel ljk onbeschik- afrekening op het
onbeschikbare of bare ol geblokkeerde bedrag van de door

geblokkeerde rekeuiugeu en DIet den Sta.at verworven
rekeningen en niet nange~~ven nOUdO biljetten ingevolge
aangegeven oude billette art. I, § 2, der
. biljetten • 6b~1~~~~:; ~:~

Speciale rekening
geopend krachtens
art. 9 der wet van
14 October 1945

TOTAAL
PASSIVA

DATUM

1946

71.798
71.974
71.941
71.804
72.470
73.062
72.915
72.634
73.143
73.570
73.242
72.854
72.838
73.673
73.477
73.031
72.564
73.139
73.122
72.634
72.251
72.543
73.227
73.027
72.609
72.505
73.205
73.030
72.320
71.862
72.381
72.480
71.783
71.245
71.283
72.254
72.0ll
71.580
71.292
72.306
72.273
71.726
71.437
71.439
72.382
72.154
71.602
71.703
72.502
72.052
71.769
72.165

2,6
3,7
3,1
5,1
6,2
3,4
5,2
2,0
2,9
4,8
3,3
3,5
4,1
3,7
5,8
6,8
5,7
5,8
4,6
3,2

Il ,2
1,4
3,4
4,8
2.5
2,7

6,0
1,7
2,5
2,1

2,4
2,3
2,6
4,8
3,9

2,1
5,9
4,6
1,8
3,0
3,2
5,1
1,6
3,4
0,4
1,9
1,0
4,7
2,9
2,0
3,5
1.,2

821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821
821

1.734
1.734
1.734
1.734
1.785

3.369
3.125
2.985
3.358
3.112
3.148
3.132
2.945
2.672
2.914
2.843
3.155
3.129
3.196
3.598
3.673
3.217
3.165
3.148
3.122
3.082
2.770
2.856
3.009
2.773
3.343
3.532
3.442
3.396
3.502
3.441
3.675
3.805
3.929
4.513
4.167
4.005
4.063
3.886
4.395
3.973
3.639
4.028
4.350
4.133
3.946
4.092
4.286
4.131
4.111
4.374
4.482

75.170
75.103
74.929
75.167
75.588
76.213
76.052
75.581
75.818
76.489
76.088
76.013
75.971
76.873
77.081
76.711
75.787
76.310
76.275
75.759
75.344
75.314
76.086
76.041
76.206
76.672
77 .564
77.295
76.540
76.187
76.645
76.978
76.412
76.000
76.621
77 .244
76.843
76.469
76.001
77.615
77.070
76.191
76.288
76.614
77 .336
76.923
76.516
77.728
78.370
77.899
77.880
78.383

1.331
1.321
1.314

1.196
1.179
1.159
1.143
1.131
1.116
1.094
1.073
1.056
1.040
1.022

995
978

1.306
1.298
1.292
1.284
1.273
1.253
1.229
1.212

962
950
934
919
907
901
892
880
872
865
857
848
839
827
818
805
790
777
737
734
729
726
722
718
713
708

10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493
10.493

245
245

244
244
244
244
243
243
243
241
242
242
243
242
243
241
242
241
241
244
243
244
244
249
249
249
249
253
252
252
252
252
251
251
251
251
251
251
251
251
251
250
250
250
250

250
250
250
255 246

503
502
501
491
496
496
497
499
501
505
507
509
512
519
521
527
528
531
533
534
537
538
545
547
550
553
563
561
516
519
523
526
528
531
533
536
543
547
548
556
553
557
558
566

573
574
581
579
584
592
595
606

"

200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

453
453
453
453
453

26.229
24.817

890

55.348
55.339

453
453
453
453

453
453
453
453

453
453
453
453
453
453
453
453
453

453
453
453
453
453
453
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437437 ..
437
437
437
437
4.37

878
872
864
861
856
851
846
846

842
840
823
818
786
782
777
774
773
768
758
757
757
752
751
746
746
743
741
738
737
736
730
727
725
723
718
714
673
645
644
638
637
634
632
626
622
616
614

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000.
4.000
4.000

21.203
22.210
61.384
61.388
61.388
61.393
61.795
61.797
61.797
61.798
61.798
61.800
61.800
61.807
61.808
61.822
61.822
61.825
61.826
61.900
61.901
61.901
61.902
61.903
61.904
61.904
61.905
61.905
61.907
61.907
61.908
61.908
61.908
61.910
61.910
61.911
61.911
61.912
63.427
63.428
63.428
63.428
63.430
63.430
63.430
63.430
63.432
63.432
63.433
63.434

146.167
146.090
139.339
139.397
155.063

155.671
155.497
155.019
155.649

156.309
155.885
155.784
155.729

156.618
156.809
156.416
155.472

155.969
155.915
155.377
154.941
154.968

155.730
155.658
155.800
156.253

157.140
156.856
156.020
155.655

156.108
156.435
155.860
155.438
156.052

156.666
156.261
155.881
155.403

157.009
157.963
157.035
157.090
157.410

158.094
157.678
157.270
158.475

159.114
158.643
158.617
159.376

3 Januari
·10 J)

17 »
24 »
31 IJ

7 Februari
14 »
21 »
28 li

7 Maart
14 J)

21 IJ

28 IJ

4 April
11 IJ

17 »
25 »

2 Mei
9 J)

16 li

23 »
29 J)

5 Juni
13 »
20 »
27 IJ

4 Juli
11 IJ

18 IJ

25 IJ

1 Augustus
8 IJ

14 IJ

22 IJ

29 IJ

5 September
12 IJ

19 IJ

26 J)

3 October
10 IJ

17 J)

24 IJ

29 J)

7 November
13 »
21 »
28 »

5 December
12 »
19 »
26 IJ
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BIJLAGE 4

RENTETARIEF
DER DISCONTO- EN YOORSCHOTYERRICHTINGEN

DISCONTO

- Door de N. B. B. vooraf geviseerde bankaccepten
uit hoofde van goederen in- en-uitvoer.

- Geaccepteerde en documentaire wissels uit hoofde
van goederen in- of -uitvoer e) .

- Bij de bank gedomicilieerde accepten en warrants
- Niet bij de bank gedomicilieerde accepten
- Niet geaccepteerde wissels
- Promessen

VOORSCHOTTEN EN BELEENINGEN

Beleeningen en voorschotten in rekening-courant
op nieuw ingeschreven Schatkistcertificaten:
Met ten hoogste 120 dagen looptijd
Met ten hoogste 8 maanden looptijd
Met ten hoogste 12 maanden looptijd
Met meer dan 12 maanden looptijd .
Percentage van het voorschot: 95 pOt.
Beleeningen en voorschotten in rekening-courant
op andere overheidsfondsen
Percentage van het voorschot .;
Cl) Tienjaarsobligaties (1940-1950) 90 pOt
b) 3 X pOt vijfjaarsschatkistcertificaten

(1941-1946) 90 pOt
c) 3 X pOt Schatkistcertificaten op ten

hoogste 15 jaar (1942).. . 90 pOt
d) Kasbons met 1 jaar looptijd N.M.K.N. 95 pOt
e) 3 X p Ct Schatkistcertificaten met 5,

la of20 jaar looptijd (1943) . 90 pOt
f) 3 X pOt Schatkistcertificaten met la

jaar loo]ltijd (1944) . 90 pOt
g) Kasbons van de Nationale Kredietkas

ten behoeve van den Middenstand met
ten hoogste 1 jaar looptijd. 95 pOt

71) Andere overheidsfondsen . . . . . 80 pOt
Beleeningen en voorschotten in rekening-courant
op Schatkistcertificaten met 5 jaar looptiid
(besluit van 25-10-41) en op Schatkistcertificaten
uitgegeven ter vereffening van Belgische fin an-
cieele vorderingen op het buitenl. (besl. VD 3-2-42)
Percentage van het voorschot: 90 pOt.
(Dit voorschot uiordt alleen verleend in de
bijzondere door de N. B. B. aangenomen gevallen.)

Tarief WIJZIGINGEN
VUil kracht AAN HET TARIEF

bij
het begin 7 10
van hef, November December
boekjaar 1046 1946

pCt pCt pCt

1,- 2,- 2,5

1,- 2,-(')
1,5 2,5 3-,
1,75 2,75 3,25
2,5 3,5 4,-
3,- 4,- 4,5

2,- 2,- 2,-
2,1875 2,1875 2,1875
2,375 2,375 2,375
3,- 4,- 4,5

3,- 4,- 4,5

4,- 4,53,5

(I) Door de Bank werd beslist met ingang van 16 Decmber UH·6 de discontorente van 2 pCt
voor geaccepteerde of documentaire wissels uit hoofde van goederen in- of -uitvoer af te schaffen, daar
deze wissels in feite door bankaccepten vervangen werden. Met ingang van genoemden datum worden
ze gedisconteerd tegen de rente van toepassing voor bij de bank gedomicilieerde accepten en warrants.





BIJLAGE f5

OFFICIEELE WISSELKOERSEN PER 31 DECEMBER 1946
vastgesteld door de Nationale Bank van België

krachtens besluit n' 6 van de op 1 Mei 1944 in raad vergaderde Ministers
« Belgisch Staatsblad )} van 5 September 1944, n' 22.

(Belgische franken)

Contractueele
Transfer Biljetten

DEVIEZEN
koers

I IAankoopkoers Verkoopkoers Aankoopkoers Verkoopko8r1

1 £ sterling 176,625 176,50 176,75 175,85 176,80
~--

1 $ U.S.A. - 43,70 43,96 43,50 44,-

-----

1 Canadeesche $ - 43,96 I 44,06 43,75 44,25
I

100 Fransche franc 36,796~ 36,75 36,84 36,40 36,95

-

100 Nederlandsche gulden 1.ô52,- 1.n48,- 1.656,- 1.635,- 1.6ô2,-

1 Zweedsche kroon 12,193ô is.ie 12,23 12,10 12,25

1 Zwitsersche franc lO.1275 1O,l0 1O,l5 10,05 10,20

-

100 Congoleesche frank - 100,- 100,- - -

100 Luxemburgsche franc - 100,- 100,- - -

1 Deensche kroon 9,132ô 9,10 9,16 9,05 9,25

1 Noorsche kroon 8,83125 8,80 8,85 8,75 8,90

-

100 escudo 176,625 175,75 177,60 175,- 1.78,-

100 peseta 400 (1) - - - -

Officieale koers
100 lira 43,827 (2) - - 19,- 20,-

-
100 Tsjecho·Slowak. kroon 87,655 87,39 87,92 86,80 88,50

I

(1) Koers toepasselijk op de stortingen in Belgische fra nken op rekening van het Instituto Espanol de Moneda
Extranjera.

(2) Voor de transfers client rekening gehouden met het porequatiequotum dat thans op 125 pCt, is vastgesteld,
De koers voor transfers is aldus teruggebracht tot 100 lira = 19,48 Belgische frank.
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